
 

 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 І пленарного засідання 34 сесії міської ради 
 

м.Конотоп 

від 29.01.2019, 10:00    

 

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   30 (список додається) 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії зареєстровано 26 депутатів, сесія повноважна. Є 

пропозиція розпочати роботу тридцять четвертої сесії. 

Хто за те, щоб тридцять четверту сесію розпочати, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 25, рішення прийнято, сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні присутні! Сьогодні Україна вшановує День пам'яті 

Героїв Крут. 101 рік тому молоді захисники щойно посталої 

Української Народної Республіки власною кров'ю вписали 

нову героїчну сторінку в історію українського визвольного 

руху. У цей день відбувся бій між 5-тисячною 

більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 

київськими студентами, гімназистами й курсантами, які 

загинули, захищаючи підступи до Києва. Цей бій став 

символом боротьби за свободу і незалежність українського 

народу. Прошу вшанувати загиблих Героїв хвилиною 

мовчання. 
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Хвилина мовчання. 

Показ короткого фільму про Героїв Крут. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії присутні: заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової інформації 

та представники громадськості. Також на сесії присутні: 

Семікоп Сергій Михайлович - начальник Конотопського 

відділу поліції головного управління Національної поліції в 

Сумській області, Наталич Андрій Андрійович - перший 

заступник керівника Конотопської місцевої прокуратури, 

Майданевич Андрій Вікторович - начальник Конотопського 

управління фіскальної служби в Сумській області, 

Вінниченко Олександр Олексійович - заступник начальника 

Конотопського відділу управління служби безпеки України 

по Сумській області. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 34 сесії міської ради 7 скликання 
 

29 січня 2019 року 

№ 

з/ч 

Назва проекту рішення Примітка 

1.  Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території міста у 2018 році 

 

2.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради  

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

6.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі  

7.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, 

скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 

8.  Про роботу центру надання адміністративних послуг міської ради  

9.  Про погодження договору про співробітництво  

10.  Про затвердження розпорядження від 14.01.2019 №9-ОС  

11.  Про затвердження штатного розпису Конотопського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2019 рік та 

Новий 

проект 
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встановлення тарифного розряду директору центру 

12.  Про припинення процедури ліквідації відділу комунального 

майна Конотопської міської ради Сумської області 

Новий 

проект 

13.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи газети 

«Конотопський край» 

Новий 

проект 

14.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

Новий 

проект 

15.  Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Теплогарант» 

Новий 

проект 

16.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Новий 

проект 

17.  Про внесення змін до закріплення депутатів Конотопської міської 

ради 7 скликання за виборчими округами 

Новий 

проект 

18.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

пільгових категорій населення м.Конотоп на 2018 рік 

 

19.  Про  внесення змін до Міської програми соціального захисту 

пільгових категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

 

20.  Про забезпечення діяльності структурних підрозділів 

Комунального некомерційного підприємства «Конотопська 

центральна районна лікарня ім.ак.М.Давидова» Конотопської 

міської ради 

 

21.  Про внесення змін до програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

 

22.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження Порядку здійснення регуляторної діяльності 

Конотопською міською радою її виконавчим комітетом та 

міським головою» (7 скликання 32 сесія) 

 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 

роки» (7 скликання 32 сесія) 

 

24.  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік  

25.  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік  

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік» (7 скликання 26 сесія) 

 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 

скликання 32 сесія) 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 0.1  Затвердження редакційної комісії   

 0.2  Затвердження порядку денного   

 1 
 Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста у 2018 році   

 2  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради   

 3  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 4 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 5 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 6  Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

 7 
 Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 8  Про роботу центру надання адміністративних послуг міської ради   

 9  Про погодження договору про співробітництво   

 10  Про затвердження розпорядження від 14.01.2019 №9-ОС   

 11 

 Про затвердження штатного розпису Конотопського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2019 рік та встановлення 

тарифного розряду директору центру   

 12 
 Про припинення процедури ліквідації відділу комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області   

 13 
 Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи газети «Конотопський 

край»   

 14 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки   

 15 
 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Теплогарант» 

   

 16 
 Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства   

 18 
 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік   

 19 
 Про  внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   

 20 

 Про забезпечення діяльності структурних підрозділів Комунального 

некомерційного підприємства «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак.М.Давидова» Конотопської міської ради   

 21 

 Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік   
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 22 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Порядку здійснення регуляторної діяльності Конотопською міською радою її 

виконавчим комітетом та міським головою» (7 скликання 32 сесія)   

 23 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

комплексної Програми підтримки та підвищення енергоефективності житлового 

фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки» (7 скликання 32 сесія)   

 24  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік   

 25  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік   

 30  Депутатський запит Тягнія С.М.   

 31  Депутатський запит Марченка Ю.М.   

 32  Закінчення роботи І пленарного засідання 34 сесії   

 33  Проведення ІІ пленарного засідання 34 сесії 01.02.2019 о 10.00   

 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу 

редакційної комісії. По кількісному складу заперечень немає? 

Немає. 

Персонально: Льовшин Наталю Олександрівну; 

Ульянченко Оксану Федорівну. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Льовшин Н.О., Ульянченко О.Ф. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Льовшин Наталю Олександрівну; 

Ульянченко Оксану Федорівну. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти місця 

на першому ряду і визначитись з головою редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Ульянченко Оксану 

Федорівну. 

Шановні депутати! На виконання запиту депутата міської ради 

Огрохіна Івана Миколайовича інформую:  

Система ВІЧЕ під час тестування при підготовці до сесії 

працювала в штатному режимі, збоїв не було. На даний час не 

працюють два пульти для голосування, які були пошкоджені. 

Сьогодні із системою електронного голосування ВІЧЕ 

працюють: 

1.Золотарьов Дмитро Валентинович - оператор комп'ютеру 

секретаріату, здійснює виконання основних функцій ПТК 
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"ВІЧЕ" при проведенні сесії (запускає хід сесії, проводить 

реєстрацію депутатів, проведення і фіксацію результатів 

голосувань, вносить зміни до порядку денного (доповнення, 

зміна послідовності розгляду питань та ін.), відслідковує 

наявність персональних електронних карток у пультах депутатів 

у реальному часі ходу сесії). 

2.Яременко Наталія Анатоліївна - відслідковує роботу системи в 

сесійній залі. 

3.Деряпа Артем Вікторович, Лушня Владислав Леонідович - 

відповідальні за технічне обслуговування системи електронного 

голосування ВІЧЕ до та під час сесії (її налаштування та 

справність роботи), відповідальні за звукове та відео 

супроводження. 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

тридцять четвертої сесії. Пропозиції щодо порядку денного, 

проекти рішень вам роздані. Прошу вас затвердити пропозиції 

до порядку денного, які вам роздані та були погоджені на 

засіданні Погоджувальної ради та виключити з порядку денного 

питання №17 за пропозицією депутата Юрченка Олександра 

Володимировича. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

тридцять четвертої сесії, прошу голосувати. 

ПІСЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:Шановні депутати! Переходимо до 

розгляду питань порядку денного.Запис на виступ і для запитань 

проводиться за допомогою системи електронного голосування 

"Віче" або усного звернення депутата до головуючого шляхом 

підняття рук. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 34 сесії міської ради 7 скликання 

№ 

з/ч 

Назва рішення 

1.  Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста у 2018 році 

2.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
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5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією 

6.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

7.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

8.  Про роботу центру надання адміністративних послуг міської ради 

9.  Про погодження договору про співробітництво 

10.  Про затвердження розпорядження від 14.01.2019 №9-ОС 

11.  Про затвердження штатного розпису Конотопського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2019 рік та встановлення 

тарифного розряду директору центру 

12.  Про припинення процедури ліквідації відділу комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області 

13.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи газети «Конотопський 

край» 

14.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки 

15.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Теплогарант» 

16.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 

17.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік 

18.  Про  внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

19.  Про забезпечення діяльності структурних підрозділів Комунального 

некомерційного підприємства «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак.М.Давидова» Конотопської міської ради 

20.  Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік 

21.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Порядку здійснення регуляторної діяльності Конотопською міською радою її 

виконавчим комітетом та міським головою» (7 скликання 32 сесія) 

22.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

комплексної Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки» (7 скликання 32 сесія) 

23.  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 

24.  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2018 рік» (7 

скликання 26 сесія) 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 
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програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) 
 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. Запис на виступ і для запитань проводиться за 

допомогою системи електронного голосування "Віче" або усного 

звернення депутата до головуючого шляхом підняття рук. 

 

1.Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території міста у 2018 році. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Семікоп Сергій Михайлович, начальник 

Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області. 

Семікоп  

Сергій Михайлович 

Виступив з даного питання (доповідь додається). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Подякувала начальнику та працівникам поліції за забезпечення 

правопорядку в місті. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила присутніх, що є висновок експертної комісії, що 

приміщення Конотопського відділу поліції є аварійно 

небезпечним, тому незабаром приміщення буде змінено на інше. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, зауважень 

та доповнень не було, прошу підтримати надане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Інформація про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території міста у 2018 

році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дане питання обговорювалося на комісіях, обговорювалося на 

Погоджувальній раді. З проектом рішення та звітами всі 

ознайомлені, пропоную зараз поставити це питання відразу на 

голосування. Зауваження будуть у депутатського корпусу? Ні. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 
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Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Депутатська комісія розглядала зазначене питання, зауважень та 

доповнень не було, прошу раду підтримати рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування звітів 

постійних комісій міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект було розглянуто на засіданні Погоджувальної 

ради, а також на засіданнях депутатських комісій. Зауважень та 

пропозицій з даного питання не надходило, прошу підтримати 

даний проект та винести його на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, доповнення, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення затверджується вже виготовлена 

землевпорядна документація з метою подальшої передачі 

земельних ділянок в користування. Даний проект був 

розглянутий на засіданні Погоджувальної ради та на профільній 

земельній комісії. Зауважень та пропозицій з даного приводу не 

було. Прошу підтримати даний проект та винести його на 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 
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Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, просимо підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був погоджений на Погоджувальній раді 

та на земельній профільній комісії. За результатами розгляду в 

даних комісіях була пропозиція доповнити проект рішення 

пунктом 10, а саме: керуючись заявою Богомаз Ірини 

Миколаївни передати їй у власність 57/125 частин земельної 

ділянки від загальної площі, що становить таку-то площу по 

Північній, 28 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, кадастровий номер земельної ділянки. 

Прошу підтримати даний проект з доповненням пункту 10 та 

винести його на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і просимо підтримати 

з доповненням. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування доповнення земельної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Дмитренко О.І. 

Сизон  Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 
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Тетяна Анатоліївна 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення продовжується термін дії вже 

існуючих договорів оренди земельних ділянок міста Конотоп. 

Даний проект рішення був обговорений на засіданні профільної 

земельної комісії, а також на Погоджувальній раді. В результаті 

розгляду пропонуємо доповнити проект рішення пунктами: 

пункт 1.9 стане пунктом 11, а доповнити рішення пунктом 1.9 , 

1.10, 1.11, а також пунктом 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Дані пункти 

стосуються теж продовження вже існуючих договорів оренди 

землі. Прошу підтримати даний проект з доповненнями та 

винести його на голосування.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, просимо його 

підтримати з доповненнями. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Запитання, пропозиції зауваження щодо даного питання?  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Депутат Кравченко Д.М. оголосив про конфлікт інтересів. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Пункти 1.9, 1.10 - це продовження, 1.9 - товариство РЕМ 

"Автокомплектсервіс" на 5 років, існуючий договір оренди по 

Генерала Тхора, 148-б. 1.10 - товариство Торгпрес по вулиці 

Лісового, це трамвайна зупинка, для обслуговування 

торгівельного кіоску, продовження на 5 років. Пункт 1.11 - це 

зобов'язання вищевказаних землекористувачів укласти в 

місячний термін договори оренди землі і провести державну 

реєстрацію. Пункт 2 - це подовження терміну дії договорів 

оренди на 1 рік, а саме це товариство Торгпрес за адресами: 

Миколи Амосова, обслуговування торгівельного кіоску; роза 

вулиць Лазаревського та Короленка, це теж торгівельний кіоск, а 

також торгівельні кіоски за адресами: вул.Успенсько-Троїцька 

біля житлового будинку 41, вул.Успенсько-Троїцька біля 

житлового будинку 7, вул.Будівельників біля  будинку 28 і 
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вул.Братів Лузанів біля будинку 56. Дані договори 

продовжуються терміном дії на 1 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб прийняти правки земельної комісії, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки земельної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на Погоджувальній раді, на 

засіданні профільної земельної комісії, зауважень і пропозицій з 

даного проекту не було. Прошу його підтримати та винести на 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зауваження, пропозиції до даного проекту рішення? 

Ставлю даний проект на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішень 

виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про роботу центру надання адміністративних послуг міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Марищенко Тетяна Олександрівна, начальник центру 

надання адміністративних послуг міської ради. 
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Дане питання заслуховувалося на постійних комісіях, 

заслуховувалось вчора на Погоджувальній раді. У депутатів, 

голів фракцій на Погоджувальній раді були деякі питання, на які 

зараз відповість Тетяна Олександрівна. Пропоную зараз не 

слухати той звіт з яким ви всі ознайомлені, який є в матеріалах 

сесії, а заслухати зараз відповіді на ті питання, які були задані 

вчора. 

Марищенко  

Тетяна 

Олександрівна 

Перше питання - як ми вбачаємо подальшу роботу ЦНАП з 

покращення цієї роботи. 

Повідомила, що потрібно зменшити кількість черг. Для цього 

вже зареєструвалися в електронній системі надання послуг - 

Державна програма надання послуг в системі ІГОВ. Друге - 

встановлення електронної системи керування чергою. Для цього 

було подано заявку на отримання гранту в програмі ЮЛІТ 

"Україна з Європою". Також шляхом розширення послуг, які 

будуть надаватися в ЦНАП.  

На даний момент обладнано 1 робоче місце для надання 

закордонного паспорту та паспорту у вигляді ID картки. Це 

перший крок для того, щоб скоротити черги в міграційній 

службі. Звернулася до депутатів з проханням розглянути 

можливість щодо обладнання ще 2 робочих місць. Кошти, які 

для цього необхідні - 350-400 тис.грн. У разі, якщо ці місця 

будуть створені, то вже за півроку ці кошти будуть повернуті 

до міського бюджету і далі буде можливість вже заробляти 

кошти до бюджету.  

Також повідомила про проблему, яка стосується ЦНАП, УСЗН, 

відділу організаційної та кадрової роботи щодо видачі довідок 

мешканцям міста про склад сім'ї. На сьогоднішній день ця 

довідка пишеться вручну працівниками відділу організаційної та 

кадрової роботи. Звернула увагу депутатів у наданні допомоги 

щодо створення програми, яка б дала можливість працівникам 

УСЗН отримувати довідки автоматично, а працівники 

оргвідділу могли роздруковувати ці довідки за заявками 

мешканців міста. Ця програма потребує коштів у сумі 

приблизно 500 тис.грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть запитання, пропозиції? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Подякував Тетяні Олександрівні за їх роботу. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 
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Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Комісія розглядала зазначене питання, мала певні зауваження, 

але отримала всі відповіді, прошу депутатів підтримати 

зазначене рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про роботу центру надання 

адміністративних послуг міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про погодження договору про співробітництво. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Марищенко Тетяна Олександрівна, начальник центру 

надання адміністративних послуг міської ради. 

Марищенко  

Тетяна 

Олександрівна 

Цей договір був укладений з метою співробітництва в системі 

надання адміністративних послуг між Конотопською міською 

радою та об’єднаною територіальною Бочачківською громадою. 

Це надасть змогу нам розширити кількість наших послуг та 

прийняти участь у грантовому проекті для забезпечення міста 

додатковою комп'ютерною технікою і електронною чергою. Цей 

договір зареєстрований на сайті Мінрегіону, але на 

Погоджувальній раді у деяких депутатів виникли питання до 

тексту самого рішення. Тому я пропоную внести деякі зміни і 

додати ще один пункт до цього рішення. Перший пункт - 

затвердити договір про співробітництво територіальних громад 

у формі реалізації спільного проекту надання адміністративних 

послуг між територіальною громадою міста Конотоп через 

Конотопську міську раду Сумської області та Бочачківською 

об'єднаною громадою Конотопського району Сумської області. 

Другий пункт - договір набирає чинності з моменту його 

підписання уповноваженими представниками та скріплення 

печатками.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Комісія розглядала зазначене питання, з корегуванням 

погоджуємося, просимо винести на розгляд сесії.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які ще будуть зауваження, пропозиції з цього питання? 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про погодження договору про 

співробітництво. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яку оголосила Тетяна 

Олександрівна, прошу голосувати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я так розумію, що в пункті 1 ми змінюємо слово "погодити" на 

"затвердити", а пункт 2 - доповнюємо те, що сказала Тетяна 

Олександрівна? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Так. Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Марищенко Т.О. 

Сизон Тетяна 

Анатоліївна 

Секретар 

міської ради 

Ставлю даний проект рішенняф на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження договору про 

співробітництво. 

10.Про затвердження розпорядження від 14.01.2019 №9-ОС. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній комісії та 

Погоджувальній раді. Прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Депутатська комісія розглядала зазначене питання, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження та пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тягній Сергій, фракція "Батьківщина". Не зовсім зрозуміло чому 

заступник міського голови приступивши до обов'язків 

звільняється через 4 місяці. Тому можливо є що сказати самому 

заступнику міського голови? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Справа в тому, що я б і не говорила чогось, якби не мала якісь 

певні перестороги щодо тих подій, які відбуваються і які можуть 

відбутися. Я вирішила написати заяву про звільнення у зв'язку з 

тим, що були порушені домовленості, які були з самого початку 

моєї роботи. На початку роботи всі голови фракцій взяли 

відповідальність за певні напрямки роботи і ці напрямки роботи 

ми мали виконувати, і в командній роботі вести місто до 

розвитку. Мені дісталися такі напрямки роботи як медицина, 

управління економіки, деякі комунальні підприємства, 

транспорт і так далі. З чим я зіткнулася у процесу роботи? З 
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самого початку, чи то був такий зговір, чи то така згода, але усім 

підпорядкованим мені підрозділам дали зрозуміти, що Пащенко 

нічого не вирішує. Право підпису та вирішення фінансових 

питань у секретаря і заступника міського голови з правом 

підпису. Тому дивіться на двох стільцях не всидите.  

Кадрові призначення у підпорядкованих мені підрозділах зі 

мною не погоджувалися, з порушенням Закону був призначений 

головний лікар, далі був звільнений завреанімації, директори. І 

навпаки, там, де я пропонувала, що потрібно замінити або 

внести пропозиції щодо кадрових призначень у комунальних 

підприємствах, на них не зважалось і не дослухались.  

Далі - процент премій і надбавок у моїх підпорядкованих 

підрозділах. Так само не дослухалися і зменшували до нуля, або 

керівникам відділів менше ніж рядовим членам і без пояснень, 

як цим людям так і мені.  

У нас нормою роботи стало публічне приниження і підозри 

всякого роду.  

Я думаю те, що сьогодні медична галузь отримала державне 

фінансування, первинна ланка, це не завдяки злагодженій 

роботі, а всупереч. Було дуже-дуже багато підставок і те, що ми 

маємо на сьогодні, було б набагато краще, набагато більше 

здобутків. Наприклад, місяцями зволікалися фінансові питання 

щодо забезпечення медичної галузі, первинної ланки, 

наприклад, державна субвенція, яка повинна була забезпечити 

згідно табелю оснащення первинку і до цього часу ми не маємо 

цього забезпечення, а комп'ютери ми купили за кошти державної 

субвенції із величезним запізненням. Всі підпорядковані мені 

підрозділи: сектор охорони здоров'я, не має кадрів, людина зараз 

почала виходити три дні по три години в декретній відпустці, 

людей інших немає. Нажаль, якщо в інші підрозділи кадри 

набиралися, то тут кадри не набиралися. Управління економіки 

зараз, так як і багато інших управлінь і відділів знаходяться в 

стадії ліквідації. Люди до 1 квітня сидять "на чемоданах" і вже 

попереджені про звільнення. Чи будуть вони знову взяті на 

роботу чи ні, я не знаю. Я вважаю великою помилкою, що ми 

робили так, не провівши якихось реформ, якихось позитивних 

змін, взяли і провели цю ліквідацію. Сьогодні ми вже приймаємо 

рішення про те, щоб відмінити ліквідацію коммайна. Я думаю те 

саме буде і з іншими підрозділами. Я мріяла про те, що у нас 

буде відділ із проектної і інвестиційної діяльності, який до кінця 

року напрацює багато грантових та інвестиційних проектів і ми 

зможемо до кінця року. і в подальшому залучати багато коштів. 
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Але нажаль цього не сталося. На сьогодні те, що ліквідується вся 

структура, воно піде не на користь міста.  

Я мріяла про те, що у нас хоча б розпочнеться робота в 

напрямку розробки стратегічного плану розвитку міста. Його 

немає.  

П'ять місяців ми не сподобалися рушити у напрямку схеми 

теплопостачання міста. На сьогодні не зрозуміло, без конкурсу, 

без нічого, чому центр міста виявився в іншого ЖЕКу, а не в 

того, що обслуговував раніше ці будинки. Далі. У людей 

з'явилися договори у який немає їх, як договірної сторони, не 

проведена інформаційна робота серед населення. Так само 

блокується робота із створення ОСББ і так далі.  

Я не знаю хто зараз буде забезпечувати роботу, ми з вами 

прийняли дуже гарну програму підвищення енергоефективності 

житлового фонду. Зараз ми її передаємо в співпрацю із банками і 

так далі на управління ЖКГ, де не було такого досвіду роботи і я 

не знаю, як воно далі буде і це затормозить ту роботу, яку ми 

започаткували.  

У медичні галузі - ліфти, інформаційні системи, давно вже 

Україна йде по цьому напрямку, а у нас нічого не робиться... 

Крім екстреної, у нас є ще невідкладна допомога, вона теж не 

організована і нічого в цьому напрямку не робиться.  

У мене дуже багато побоювань. Але найбільше побоювання те, 

що зараз до обласної ради подано проект рішення про те, щоб 

внести зміни до перспективного плану за яким має утворитися 

Попівська ОТГ у тому вигляді, що це буде кільце навколо 

Конотопа і таким чином від Конотопа відчахнеться і селище 

Привокзальне, і селище Заводське. У мене велика пересторога із 

цього питання, так як місто не буде мати перспектив для 

розвитку в подальшому. Ми за будь яким питанням, хоч 

сміттєзвалище, хоч будь яке, ми будемо йти "на поклон" до 

Попівської ОТГ. Я, коли поїхала на запрошення мешканців 

селище Привокзальне, щоб почути, як район працює із 

мешканцями селища, вони обіцяють їм золоті гори, що все там 

буде і все там буде зроблено, і Боярчук говорив, щоб йшли 

тільки у Попівську ОТГ. На що я отримала зауваження від 

Боярчука і Сизон, що я порушую трудове законодавство, в 

робочий час знаходжуся не там де потрібно. Шановні депутати, 

давайте не допустимо створення кільця навколо Конотопа, це 

дуже-дуже важливо.  

Кожен заступник повинен проводити зустрічі по місту 

проживання та за місцем роботи. Я і цього була позбавлена, 
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тому що секретар відмовила загальному відділу у супроводі 

мене, наприклад, на завод Мотордеталь і так далі.  

Працювати у такому режимі, коли ти не можеш на повну силу 

показати свої можливості, проявити себе, я вважаю за 

неможливе і думаю, що в опозиції буде більше користі з мене 

ніж тут. Дякую! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дякуємо Інні Олексіївні за її позицію. Вона її сьогодні 

висловила. Але подаючи заяву, інформацію до депутатського 

корпусу, подаючи заяву про звільнення, в присутності депутатів 

Інна Олексіївна пояснила своє звільнення тим, що вона немає 

права, як посадова особа приймати активну участь в 

передвиборчій кампанії кандидати в Президенти України 

Садового, партію якого вона очолює. То це ж була та причина з 

якою Інна Олексіївна написала заяву і ще вона говорила про те, 

що в цей час, на наступний день після написання заяви, вона 

повинна була зареєструватися, як довірена особа кандидата в 

Президента України Садового.  

Тож, Інна Олексіївна, я Вам дякую за Вашу позицію, дуже 

багато конструктивного і дійсно, є зауваження на які потрібно 

реагувати і будемо реагувати, але зараз давайте перейдемо, якщо 

більше питань немає, до голосування за даний проект рішення. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

розпорядження від 14.01.2019 №9-ОС. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження штатного розпису Конотопського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2019 рік та встановлення 

тарифного розряду директору центру. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на профільних комісіях та 

Погоджувальній раді. На Погоджувальній раді були запитання 

на які я зараз коротко відповім. Було задано питання щодо 

функціонування таких центрів в Сумській області. Саме на 

сьогодні в Сумській області діють 21 такі самі міські або районні 

центри соціальних служб для сім'ї та молоді. Додатково в 11 

об'єднаних територіальних громадах введені посади фахівців 

соціальної роботи з даного напрямку. По кількості 

обслуговуючих сімей Конотопський центр знаходиться на 
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другому місці після м.Суми, причому різниця становить лише 8 

сімей.  

По кількості працюючих. В нашому центрі 8 чоловік, в місті 

Суми 15, в Конотопському районному центрі 12, у Глухові 3, в 

Охтирці 5.  

Це всі питання, які були озвучені на Погоджувальній раді. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 2, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження штатного 

розпису Конотопського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді на 2019 рік та встановлення 

тарифного розряду директору центру. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про припинення процедури ліквідації відділу комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Володимирівна 

На Погоджувальній раді були питання щодо пункту 2 в частині 

зазначенні пунктів, які саме вилучаються з рішення міської ради 

"Про оптимізацію виконавчих органів міської ради". Вам 

роздана пояснювальна записка, де зазначено, які саме пункти 

визнати такими, що втратили чинність. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Депутатська комісія розглядала зазначене питання, прохання 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Моя пропозиція - повернутися до рішення про ліквідацію 

відділів міської ради і відмінити його. Як ми бачимо, що 

поспішно прийняли якісь рішення і потрібно досконало вивчити 
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всі ці питання. Що ми втрачаємо, що ми отримаємо, а потім вже 

робити ліквідації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Віталій Аркадійович! Даного проекту рішення не було винесено 

на сесію, воно не пройдено ні в комісіях, ні на Погоджувальній 

раді. Ваша пропозиція - внести на наступну сесію даний проект 

рішення. Це можливо.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тягній Сергій, фракція "Батьківщина". Не зовсім зрозуміла 

обстановка навколо цього питання. По перше. Я хочу 

повернутися трішки в історію і прошу депутатів згадати 

грудневі депутатські засідання, Погоджувальну раду та саму 

сесію. Неодноразово задавались питання, які будуть правові 

наслідки з такою реорганізацією даного органу. Неодноразово 

задавались питання щодо податкових наслідків, але відповіді не 

надходило. Тому ми на сесії не приймали участь в даному 

голосуванні. Зараз, що ми маємо? Ми маємо якусь 

пояснювальну записку, не маємо проекту рішення, немає 

пояснення що і як.  Тобто не зовсім зрозуміле дане питання. 

Наслідки цього питання тягнуть за собою правові відносини між 

мешканцями нашого міста і майна нашого міста, тобто це і 

орендні плати і так далі. Тому це дуже важливе питання до якого 

потрібно виважено підходити і приймати виважене рішення з 

урахуванням всіх сторін в цьому питанні. Тому я вважаю, що  не 

доцільно зараз приймати рішення, вивчити дане питання і через 

день чи через два скликати сесію і проголосувати щодо даного 

питання. Крім того, дана реорганізація стосується не лише 

фонду комунального майна, є і інші органи, інші відділи, де 

також можуть виникати будь-які правові наслідки, за які також 

ми задавали питання, а відповіді досі не має. Тому я вважаю, що 

дане питання потрібно розглядати в комплексі, повертатися, я 

повністю підтримую Гланца Віталія Аркадійовича стосовно 

того, що нам необхідно розглядати ці питання разом, розглядати 

по кожному і чітко виважено приймати рішення. Дякую! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дякую Вам! Ви це говорили і на Погоджувальній раді, і на 

комісії, але на Ваші запитання були надані відповіді. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Погоджуюсь з депутатами, що дійсно, питання оптимізації 

можливо необхідно вивчити детально і пояснити всі ці питання 

депутатам всім, не тільки головам фракцій, а всім.  По відділу 

комунального майна питання вивчено досконально, на сьогодні 

відомі всі наслідки і допустити цієї ліквідації ми просто не 

маємо права. Визнаю, це дійсно була помилка і питання не було 

належним чином вивчено. Зараз, якщо ми не проголосуємо, час 

іде і необхідно там вживати заходи, і готувати деякі документи. 
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Цього робити не потрібно. Сьогодні маємо прийняти. До інших 

питань оптимізації згодна повернутися. Оскільки виконком не 

має бути платником ПДВ, як я вже і на Погоджувальній раді 

пояснювала, і на комісії, і міський бюджет, якщо ми зараз не 

приймемо це рішення, втратить майже 1,5 млн.грн., у зв'язку із 

тим, що всі договори оренди комунального майна будуть 

розірвані. Для того, щоб знову укласти, то це треба буде 

провести експертну оцінку, для цього потрібно час, для цього 

потрібно провести дуже багато роботи і за цей час міський 

бюджет не буде отримувати кошти від оренди. Більше того, у 

нас є питання приватизації там, які теж не можна переривати і 

інші моменти. Тому саме сьогодні ми цей проект рішення маємо 

розглянути і прийняти. А щодо інших питань оптимізації я не 

заперечую, теж детально потрібно вивчити і розглянути. Дякую! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення процедури 

ліквідації відділу комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи газети «Конотопський 

край». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Борута Наталія Володимирівна, завідувач сектору 

міської ради з питань внутрішньої політики. 

Борута  

Наталія 

Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

комісій та на Погоджувальній раді, запитань і зауважень не 

було, прошу підтримати.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 3, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про припинення шляхом 

ліквідації юридичної особи газети «Конотопський край» 

 Під час голосування в залі виникла словесна суперечка між 

депутатами. Секретар Сизон Т.А. заявила, що не всі депутати 
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встигли проголосувати, тому це питання знову було поставлено 

на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 3, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення шляхом 

ліквідації юридичної особи газети «Конотопський край». 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення розглядався на засіданні голів фракцій, 

просимо його підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Якщо у депутатів є якісь запитання стовно цифр, то буде їх 

доречно оголосити під протокол сесії, а саме що змінюється. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я хочу прокоментувати чому з'явився цей проект рішення. В 

минулому році, позаминулому році ми витрачали з міського 

бюджету колосальні суми на прибирання міста двірниками. 

Аналіз показав повну неефективність витрат по цьому питанню. 

3,5 млн.грн., які кожного року шли на прибирання двірниками, 

це колосальна сума для міського бюджету і її практично 

неможливо було контролювати. Тому, після аналізу всієї 

ситуації, було прийнято рішення, що ці кошти ми залишаємо в 

бюджеті міста, в благоустрою, але перенаправляємо їх на 

прибирання парків і скверів, і перенаправляємо їх для того, щоб 

наші комунальні підприємства, ЖЕКи, змогли заключити 

договори на прибирання тих територій міста, які не входять до 

прибудинкової території. Тим самим ми надаємо нашим 

комунальним підприємствам додаткову роботу і додаткову 

можливість заробити кошти. 

По друге. У нас, у зв'язку з тим, що ринок електроенергії, з 1 

січня вступив в дію новий Закон і зараз ще, нажаль,формуються 

остаточні правила по ринку електроенергії, є у нас новий 

постачальник електроенергії "Сумиенеро", є розподільча 

послуга, яку здійснює "Сумиобленерго", то виникла така 
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ситуація, що трьом нашим комунальним підприємствам - 

Теплогарант, ВУВКГ, трамвайне управління потрібно до кінця 

тижня здійснити передоплату за спожиту електроенергію і за 

розподільчу послугу. Конотопське трамвайне управління зможе 

без додаткової допомоги зробити це, але два підприємства - 

Теплогарант і водоканал, нажаль, не в змозі додатково здійснити 

передоплату. В чому проблема? Якщо вони не здійснять 

передоплату, то у них буде інший тариф і буде нараховуватися 

пеня, що потягне за собою збитки до бюджету. Тому ми 

пропонуємо, в тому числі і ті кошти, які були на прибирання 

двірниками, надати  500 тис.грн. водоканалу і 500 тис.грн. 

Теплогаранту, а іншу суму направити на поточний ремонт доріг 

та прибудинкових територій. Дякую! 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми підтримуємо той факт, що якщо ЖЕК працює збитково, то 

він повинен шукати додаткові джерела надавати роботу, а не 

збільшувати тарифи для населення. Але переді мною лежить 

проект рішення, я якому зазначено лише суми на Теплогарант та 

водоканал. Суми, які ви знімаєте і перекидаєте не прописані. 

Крім того, на Погоджувальній раді, Тарас Павлович, а також на 

комісіях Вам неодноразово говорилося, що якщо ви направляєте 

кошти на дороги, то надавайте список куди саме будуть 

витрачатися ці кошти, яка сума і так далі. Жодної копійки не 

розписано і не надано. Ми підтримуємо комунальні 

підприємства, ми вважаємо, що їх потрібно реанімувати, ми 

вважаємо, що в фонд заробітної плати необхідно сплачувати 

постійно, бо терміни і не збільшувати тарифи на комунальні 

послуги. Але, Тарас Павлович, підготуйте рішення таким чином, 

щоб воно відповідало і всі депутати змогли розібратися і 

зрозуміти. Дякую! 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це слушна пропозиція Сергія Миколайовича, тому що ми коли 

приймали таке рішення, виділяли кошти на поточний ремонт 

доріг восени минулого року, то ми додатком давали перелік 

доріг з асфальтовим покриттям, які повинні бути 

відремонтовані. І в цьому році теж буде так, але у зв'язку із тим, 

що зараз продовжується зимовий період і оцінити стан доріг ще 

не можливо, скільки потрібно на кожну дорогу, то в березні 

місяці обов'язково буде зроблений, після обстеження, цей 

додаток і кошти будуть використовуватися тільки згідно цього 

додатку. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Чому трамвайне управління має можливість виплатити аванс, а 

Теплогарант і водоканал ні, тоді коли там фонд зарплати значно 

росте? Якщо підприємства є такими збитковими, то чи може 
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керівник закладати собі 15-17 тис.грн? Чому вони не можуть 

знайти внутрішні резерви, а не витягувати постійно мільйони з 

міського бюджету? Якщо ми їм будемо давати, то вони і не 

будуть шукати.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Інна Олексіївна! Хочу зауважити, що Ви не так давно працювали 

заступником міського голови і знаєте ті мільйонні збитки, які 

поніс Теплогарант. І знаєте висновки аудитслужби, яка 

працювала на Теплогаранті і визначила, що тільки за період 

опалюваний 2017-2018 при керівництві, яке зараз кричить 

"ганьба" Теплогарант поніс збитки тільки на корегуванні 

тарифів на 10 млн.грн. То це питання трішки не те, яке потрібно 

зараз обговорювати. Головна задача була взагалі запустити 

Теплогарант і дати опалення в це місто. 

У Сергія Миколайовича є правка. Оголосіть її. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Правка: освоювати кошти після затвердження на наступній сесії 

або через сесію списки доріг і потім вже укладення договорів і 

так далі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яку оголосив Сергій 

Миколайович. Правка звучить так: перейти до освоєння коштів 

щодо поточного ремонту доріг після того, як буде 

сформульований перелік вулиць та затверджений депутатським 

корпусом. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я ще раз наголошую, що ми не будемо ремонтувати дороги в 

Бахмачі, Бурині чи Борзні, ми будемо ремонтувати всі дороги з 

асфальтовим покриттям в межах міста Конотоп. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку Сергія Миколайовича Тягнія, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 9, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Тягнієм С.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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15.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Теплогарант». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Проект рішення підготовлений на підставі щойно прийнятої 

програми. Прошу підтримати це рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на профільній комісії, зауважень 

та доповнень не було, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Теплогарант». 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Проект рішення підготовлений на підставі щойно прийнятої 

програми. Прошу підтримати це рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на профільній комісії, зауважень 

та доповнень не було, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект обговорювався на засіданні профільної комісії, на 

Погоджувальній раді, зауважень не було, прошу підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?Ставлю даний 

проект рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про  внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект обговорювався на засіданні профільної комісії, на 

Погоджувальній раді, зауважень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  внесення змін до Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про забезпечення діяльності структурних підрозділів Комунального 

некомерційного підприємства «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак.М.Давидова» Конотопської міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

Погоджувальній раді. Питання, які виникали, роз'яснені в 
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пояснювальній записці до даного рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про забезпечення діяльності 

структурних підрозділів Комунального некомерційного 

підприємства «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак.М.Давидова» Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

Погоджувальній раді. Питання, які виникали на Погоджувальній 

раді - це в якій частині програми внесені зміни. Внесені зміни в 

пункті 1 - це організація функціонування КНП міста Конотоп, 

оплата праці з нарахуваннями, придбання матеріалів та оплата 

послуг, крім комунальних та інші видатки. Тобто міський 

бюджет 106 тис.грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Даним проектом рішення, щоб було зрозуміло, ми всі зберігаємо 

фельдшерсько-акушерський пункт в селі Калинівка. Ми 

отримуємо субвенцію від Підлипненської сільської ради та 

надаємо співфінансування на утримання цього пункту до кінця 

2019 року.  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?Ставлю даний 

проект рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до програми 

забезпечення медичним обслуговуванням населення 

комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Порядку здійснення регуляторної діяльності Конотопською міською радою її 

виконавчим комітетом та міським головою» (7 скликання 32 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Дане рішення розглядалося в постійних комісіях та в профільній 

комісії, зауважень не надходило, прошу прийняти дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

зауважень та доповнень не було, прохання до депутатів 

підтримати даний проект. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження Порядку 

здійснення регуляторної діяльності Конотопською міською 

радою її виконавчим комітетом та міським головою» (7 

скликання 32 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Шановні депутати! Відповідно до регламенту Конотопської 

міської ради з 12.00 до 13.00 можлива перерва в роботі ради, або 

якщо ми приймемо рішення продовжувати роботу без перерви. 

Яке рішення ми приймемо?  

Депутати вирішили продовжити роботу без перерви.  

 

23.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

комплексної Програми підтримки та підвищення енергоефективності житлового 

фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки» (7 скликання 32 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  Даний проект рішення розглядався депутатськими комісіями та 
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Олена Василівна 

 

профільною комісією, зауважень не надходило, прошу 

підтримати дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксана Федорівна. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на бюджетній комісії, на 

Погоджувальній раді, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження комплексної 

Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки» (7 

скликання 32 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді з урахуванням доповнень, прошу 

підтримати проект даного рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксана Федорівна. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на Погоджувальній раді, на 

бюджетній комісії, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даним проектом рішення ми приймаємо і обласну і державну 

субвенцію. Стосовно державної субвенції не зовсім зрозуміло 

яким чином був розподіл цих коштів, тому що в постанові 

кабміну я не знайшов цільових коштів, тобто сума направлена 

просто однією сумою на місто Конотоп.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На соціально-економічний розвиток. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Так. Після чого депутати повинні розглянути питання, 

визначити соціально-економічні напрямки, визначитись і 

винести на сесію. Але, нажаль, я зараз бачу три напрямки - 

реконструкція парку культури, реконструкція парку Свободи і 

придбання рухомого рейкового складу. Я особисто не проти і 

підтримую розвиток парків, а тим паче і розвиток нашого 
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комунального управління, але все ж таки треба підходити до цих 

питань більш виважено, вивчати, вивчати потребу не тільки 

одних, але і інших, і далі приймати рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дана державна субвенція на соціально-економічний розвиток 

нашого міста надійшла після сесії міської ради перед новим 

роком. Дійсно, вона була спрямована одним цільовим 

призначенням. Ця субвенція була спрямована народним 

депутатом України Ігорем Федоровичем Молотком. Є його лист 

щодо пропозиції спрямування цієї субвенції.  У нього є свої 

зобов'язання перед виборцями нашого міста, які зверталися до 

нього і він просив спрямувати цю субвенцію саме по таким 

напрямкам: два парки - капітальні ремонти і придбання 

рухомого складу для трамвайного управління Конотопської 

міської ради.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я думаю, що 2 млн.грн. на придбання рухомого складу - не 

зрозуміло і парки теж по 2 млн.грн. і по 1 млн.грн. капітальний 

ремонт не зробиш. Хотілося б мешканцям самим визначитися, 

що буде у нашому парку, а потім вже народний депутат не сам 

визначав, що саме де і з якого боку, і де центральний вхід, і де 

яка алейка, а щоб все таки питали у мешканців. Я за те, щоб 

спочатку було загальне бачення вигляду парків і щодо трамваїв, 

а потім вже розподіляти ці кошти. Тобто народний депутат має 

право, але ж і мешканці мають право самі долучатися до 

формування вигляду його парків. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Я зараз поясню. Спочатку спрямовуються кошти, міський 

бюджет виділяє співфінансування, замовляється проектна 

організація, яка розробляє дане бачення цього парку, 

виставляємо на обговорення і не в якому разі, Інна Олексіївна, я 

Вас запевняю, не буде прийматися рішення без обговорення і без 

погодження особисто з Вами і фракцією "Самопоміч". Що 

стосується придбання трамваїв. Так, це перша субвенція в 

розмірі 2 млн.грн., яка дає можливість нам вже в цьому році, 

зараз, оголосити тендер на придбання трамваїв. Тендерна 

процедура триває до 2 місяців. Якщо все гаразд, то проходить 2 

місяці. За цей час є бачення того, що на цю ціль буде надана ще 

допомога з держави, саме на придбання трамваїв і саме 

народним депутатом України Ігорем Федоровичем Молотком. 

Тож, для того, щоб почати тендерну процедуру трамвайним 

управлінням, у нас зараз є 2 млн.грн. та очікувані кошти. То ж 

саме для цього спрямовані 2 млн.грн. Тендерна процедура буде 

оголошена відповідно до законодавства.  

Я ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 
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голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Проект рішення з урахуванням доповнень був розглянутий на 

профільних комісіях, на Погоджувальній раді, прошу 

підтримати проект даного рішення. Враховуючи попередні 

рішення щодо змін до програми ЖКГ, то я знаю, що це питання 

розглядалося повторно на бюджетній комісії і щодо врахування 

виділення коштів на статутний фонд наших двох комунальних 

підприємств. Тобто це як додаткове питання і я рахую його 

окремо, як доповнення проголосувати, поставити на розгляд. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося, але у нас ще є пропозиції бюджетної 

комісії, якщо можна я їх зачитаю.. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Давайте спочатку по цьому рішенню, а потім по пропозиціям 

бюджетної комісії. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Добре 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тетяна Анатоліївна! Ми з Вами і з усіма депутатами, приймаючи 

бюджет на 2019 рік, проговорювали про те і протокольно 

задекларували про те, що 14 січня ми повертаємося до 

розширеної комісії до розгляду питань стосовно бюджету 

розвитку, але, нажаль, ми не повернулися до цього часу. На 

Погоджувальній раді ми з вами вчора домовилися про те, що ми 

сьогодні приймаємо рішення і визначаємо дату коли саме ми 

зустрічаємось і розширено депутатською комісією розглядаємо 

саме бюджет розвитку і приймаємо далі рішення. Тому я все ж 

таки хотів би визначити дату сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Миколайович! Я пам'ятаю все, що вчора було на 

Погоджувальній раді і тому у мене буде пропозиція до 

депутатського корпусу розділити нашу сесію на 2 пленарні 

засідання. Сьогодні, після прийняття цього рішення, оголосити 

перерву до п'ятниці, завтра о 10 годині запросити депутатський 
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корпус до повернення до цього питання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас ті рішення, які ми щойно прийняли по статутним фондам, 

то це теж бюджет розвитку, його нам потрібно використовувати 

завтра для того, щоб до кінця тижня підписати договори із 

Сумиобленерго і Сумиенеро. Ще раз наголошую, у нас в 

бюджеті розвитку, ми завтра в 10.00 повинні зібратися, але ні 

голови фракцій, а всі депутати. У нас було декілька питань. 

Перше питання - у нас не розподілені кошти по напрямку 

культури і ми їх не зможемо використовувати поки не приймемо 

рішення по статейно. У нас є медицина, де в бюджеті в додатку 

6 воно йде під одним кодом і практично всі кошти звідси 

повинні піти на реконструкцію ліфтів. У нас практично не було 

питань по освіті. І у нас є багато питань, які ми вже місяць не 

можемо розглядати по ЖКГ, ми не можемо зробити проект на 

свердловину, для того, щоб нам були виділені кошти з 

державного бюджету, на КНС з обласного бюджету і на інші 

речі, в тому числі на капітальний ремонт доріг, на проектну 

документацію.  

Але були питання в депутатського корпусу по двом напрямкам - 

це прибудинкові території, я пропоную розглянути їх окремо 

завтра на засіданні і стосовно концепції проектних робіт по 

пам'ятнику Небесної Сотні. Теж я пропоную завтра ці питання 

узгодити, в тому числі і по культурі, і по іншим напрямкам. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ми говоримо про те, що зараз ми приймаємо це рішення, ми 

протокольно дописуємо, що завтра о 10.00 ми збираємося щодо 

розгляду інших питань, ми говоримо про те, що після цього 

рішення ми оголошуємо перерву і голосуємо за неї, голосуємо за 

призначення наступного пленарного засідання на п'ятницю 1 

лютого і на сьогодні зупиняємося. Так? Так. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ні. Якщо у Сергія Миколайовича є питання, щоб надати зараз 

можливість по бюджету розвитку тільки Теплогаранту і 

водоканалу, а у мене було інше питання щодо пропозиції... 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тарас Павлович! Ви не зрозуміли Сергія Миколайовича. Він 

сказав, що ми зараз приймаємо це рішення і завтра о 10 годині 

повертаємося до цього питання розподілу. Так, Сергій 

Миколайович? Так. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до міського 

бюджету на 2019 рік. 

Сизон  Оксана Федорівна! Озвучте пропозицію бюджетної комісії. 
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Тетяна Анатоліївна 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Бюджетна комісія вносить таку пропозицію: внести зміни до 

проекту рішення "Про внесення змін до міського бюджету на 

2019 рік" в частині резервного фонду та визначити суму коштів 

на здійснення депутатських повноважень в розмірі 3 млн. 600 

тис.грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Перше - це доповнення Валентини Павлівни. Голосуємо зараз за 

правку Валентини Павлівни, доповнення щодо виділення коштів 

в статутні капітали комунальних підприємств.  

Голосуємо за це доповнення.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене Кошевецькою В.П. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Друге. Правка бюджетної комісії щодо виділення коштів з 

резервного фонду в розмірі 3 млн. 600 тис.грн. на виконання 

діяльності депутатів. Голосуємо за цю правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка бюджетної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Наступна правка Тягнія Сергія Миколайовича. Сергій 

Миколайович, сформуйте її будь ласка. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ці кошти, які ми додатково доповнили за доповненням 

Валентини Павлівни, надати можливість використання УЖКГ, 

щоб вони могли проплатити, інші видатки використовувати 

після прийнятого рішення, коли ми зберемось 30 січня, 

визначимось, розподілимо бюджет розвитку, далі приймемо 

рішення, затвердимо його. Якщо Тарасу Павловичу сьогодні 

необхідно якийсь напрямок, визначитись до п'ятниці цього 

тижня, то нехай він озвучує, давайте включимо всю правку. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Миколайович! Я так розумію, що те рішення, яке 

винесено сьогодні, воно погоджене, воно проходе, а також плюс 

доповнення, яке оголосила Валентина Павлівна. Так я 

зрозуміла? Ні. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тетяна Анатоліївна! Ще раз повертаюся до історії. Ми прийняли 

рішення про бюджет на 2019 рік та заборонили використання 

розпорядникам коштів бюджету розвитку.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

З цього приводу не потрібне було рішення ради, ви 

наголошували на тому, що це буде протокольне доручення, яке 

буде записане під стенограму в протоколі сесії. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

На сьогоднішній день ми визначились, що 14 січня ми повинні 

зустрітися, обговорити дане питання, визначитись по 

напрямкам, тому що там є дуже багато питань щодо 

використання коштів і далі прийняти  рішення на цій сесії. Але 

так сталося, що 14 січня ми розбиралися з оптимізацією 
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комунальних підприємств і не дійшли до цього питання. До 

цього часу дані питання не були вирішені, а тому є правка, щоб 

таку заборону провести до п'ятниці. Але, сьогодні ми виділили 

кошти, які необхідно перерахувати на енергетичні компанії. 

Тому вважаю за необхідне внести правку, щоб ці кошти, надати 

змогу використати УЖКГ. Використання інших коштів стосовно 

бюджету розвитку заборонити. Завтра ми зустрічаємося, 30 

січня о 10.00, обговорюємо, приймаємо рішення і в п'ятницю 

приймаємо рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це не голосується, це таке саме протокольне доручення, яке 

було надано на сесії в грудні місяці. Це одне протокольне 

доручення, яке зараз надає Сергій Миколайович, ми його 

почули. Інша пропозиція протокольного доручення була у 

Тараса Павловича, але це не правка до рішення. Тарас Павлович! 

Ваша пропозиція щодо протокольного доручення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Моя пропозиція: почати використовувати бюджет розвитку на 

всі роботи, крім напрямку культури, де не визначені ще по 

статейно роботи і по ЖКГ - реконструкція прибудинкових 

територій і пам'ятнику Небесної Сотні, де ми завтра повинні 

прийняти рішення. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Обговорюємо питання, які повністю порушують бюджетний 

кодекс. Такі правки і такі рішення бюджетним кодексом не 

передбачені. Якщо ми прийняли бюджет, то ми його прийняли і 

повинні працювати. Рік почався, ми вже втратили 1 місяць, ми 

зараз втратимо ще 1 місяць поки будемо розмовляти. У нас 

течуть дахи, валяться садочки, у нас нічого не робиться, а 

проекти, експертизи, це потрібно місяць - два і знову пройде пів 

літа, а ми тоді будемо експертизи робить. У нас все є готове. 

Потрібно працювати. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

 

Ми розглянули це питання на комісії промисловості і 

транспорту і просимо депутатів підтримати, використати в 

повному обсязі кошти бюджету розвитку згідно додатку 6. Ми 

записали це в протоколі комісії. Прохання підтримати. Це наші 

дороги, це розвиток міста. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Є таке саме протокольне доручення бюджетної комісії, тобто всі 

правки, які були озвучені, вони записані системою ВІЧЕ. За 

основу проект рішення проголосований, проголосована правка 

бюджетної комісії щодо резервного фонду, ставлю на 

голосування даний проект рішення в цілому і після того, як ми 

проголосуємо, прошу депутатів підтримати оголошення перерви 

до п'ятниці, закінчити перше пленарне засідання сьогодні. В 

п'ятницю ми будемо приймати рішення після обговорення, 
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будемо приймати рішення щодо матеріальної допомоги і для 

того, щоб не порушувати регламент Конотопської міської ради, 

два наступні рішення ми також перенесемо на п'ятницю. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хотілося б чітко розуміти яким чином буде використовуватися 

бюджет розвитку, який був прийнятий в 2019 році. Ті засідання, 

які ми обговорювали, вони не відбулися. В 2019 році при 

обговоренні бюджету розвитку на 2019 рік було дуже багато 

питань, на дані питання не надані відповіді до цього часу. Тому 

я вважаю, що недоцільно використання деяких статей бюджету 

розвитку, тому що вони можуть навіть дублювати попередні 

періоди фінансування. Тому я вважаю і прошу все ж таки 

визначитись коли саме ми зустрінемося і яким чином будемо 

освоювати бюджет розвитку. Я хочу почути від Вас, що ми 

надаємо, наприклад, дозвіл УЖКГ використовувати такі то 

напрямки, а всі інші після обговорення на сесії в п'ятницю.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ви ж розумієте, що не один капітальний видаток щодо ремонту, 

реконструкції та інше не може бути використаний до п'ятниці. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

В минулому році, коли ми прийняли бюджет, ми між собою 

домовилися, що ми деякі витрати ще раз узгодимо. Правильно 

каже Тягній Сергій Миколайович в тому плані, що є деякі 

питання. В цей час я прошу все-таки взяти пропозицію Тараса 

Павловича в тому плані, що узгоджені питання повинні 

реалізовуватися. Давайте скажемо, що зараз ми голосуємо, вони 

працюють по тим питанням, які узгоджені, чи ми чекаємо два 

дні, завтра приймаємо рішення і в п'ятницю голосуємо 

остаточно за все. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі наші дебати це не правки до рішення, це те, що протокольно 

зараз записується на систему ВІЧЕ. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тетяна Анатоліївна! Потрібно своє чесне слово виконувати. Ми 

прийняли бюджет в тому плані, що ми це рішення також 

зробимо. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Олександр Олександрович! Ви мене почули в плані чесного 

слова і моральних зобов'язань, які потрібно виконувати. 

Сьогодні, після прийняття цього рішення, ми завершуємо перше 

пленарне засідання, завтра о 10 годині повертаємося до 

обговорення бюджету розвитку і в п'ятницю на другому 

пленарному засіданні ми приймаємо в новому вигляді, якщо він 

буде в новому вигляді, або узгоджений новий проект бюджету 

розвитку. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ – Про внесення змін до міського 

бюджету на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.Депутатський запит Тягнія С.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для оголошення депутатського запиту надається депутату 

Тягнію Сергію Миколайовичу. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Зачитав депутатський запит (запит додається). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний депутатський запит на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. 

(Запит додається). 

 

31.Депутатський запит Марченка Ю.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для оголошення депутатського запиту надається депутату 

Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко 

Юрій Миколайович 

Зачитав депутатський запит (запит додається). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний депутатський запит на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Марченка Ю.М. 

(Запит додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово надається Максименку Олександру Михайловичу, у нього 

є оголошення. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Я хотів би зачитати лист. Рішення про державну реєстрацію 

структурного утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи. 20 листопада 2018 року реєстратор 

Трофименко Богдан Юрійович, заява про державне структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи. Подав: фізична особа Максименко Олександр 

Михайлович. За результатами розгляду документів поданих для 

державної реєстрації створення структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, 

встановлено: документи відповідають вимогам Закону України 

"Про політичні партії України", статті 21 Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, 

підприємств та громадських  формувань" та прийнято рішення 
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про державну реєстрацію структурного утворення Конотопська 

районна місцева організація політичної партії "Сила і Честь".  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати, прошу вас після закриття сесії залишитися на 

декілька хвилин з приводу інформування щодо особливостей 

подання щорічних декларацій за 2018 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене прохання до депутатів, якщо завтра збираємося о 10 

годині, то конкретні пропозиції готовте, щоб ми не сиділи там 

цілий день. 

32.Закінчення роботи І пленарного засідання 34 сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування пропозицію щодо закінчення роботи 

першого пленарного засідання 34 сесії міської ради, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закінчення роботи І пленарного засідання 34 

сесії. 

33.Проведення ІІ пленарного засідання 34 сесії 01.02.2019 о 10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування щодо призначення дати другого 

пленарного засідання 34 сесії на п'ятницю 1 лютого на 10 годину 

ранку, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Проведення ІІ пленарного засідання 34 сесії 

01.02.2019 о 10.00. 

 Після голосування виступив головний спеціаліст міської ради з 

питань мобілізаційної роботи та запобігання і протидії 

корупції Попов Андрій Павлович з приводу інформування 

депутатів щодо особливостей подання щорічних декларацій за 

2018 рік. 

 

 

 

Секретар міської ради        Т.А.Сизон 


