
 

 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 ІІ пленарного засідання 34 сесії міської ради 
 

м.Конотоп 

від 01.02.2019, 14:00    

 

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   27 (список додається) 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати, прошу зареєструватися.  

Процедура реєстрації 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зареєструвалося 27 депутатів, сесія повноважена. 

Продовжуємо роботу.  

Хто за те, щоб друге пленарне засідання 34 сесії розпочати, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Рішення прийнято. Друге пленарне засідання 34 сесії 

розпочато. На сесії присутні: заступники міського голови, 

керівники управлінь та відділів міської ради, засоби масової 

інформації та представники громадськості. Також сьогодні 

на сесії присутні: Головко Тетяна Іванівна - заступник 

голови Сумської обласної ради та Демеха Сергій Васильович 

- депутат Сумської обласної ради. 

Слово надається Головко Тетяні Іванівні. 

Головко 

Тетяна Іванівна 

Доповіла депутатам, як посадова особа, яка опікується 

охороною здоров’я, про роботу і проблеми екстреної 

медичної допомоги в області, роботу сімейних лікарів, 

лікування хворих на гемофілію тощо. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Задала питання Головко Т.І.:  

"Чи невідкладна допомога на місцях повинна буде 

формуватися, чи екстрена допомога замінить невідкладну 

допомогу?" 
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Головко 

Тетяна Іванівна 

Наказ 504 передбачає створення служб невідкладної 

допомоги при центрах надання первинної допомоги. На 

сьогодні ми проговорили з деякими районами, управліннями 

охорони здоров'я, що фахівців знайти тяжко для надання 

такої допомоги, а також це матеріальне навантаження на 

місцеві бюджети. На сьогоднішній день в районах і містах, 

служба екстреної медичної допомоги в змозі обслуговувати 

абсолютно всі виклики, тому немає доцільності зараз 

працювати. На перспективу це утворення можливе, коли 

бюджети будуть більш спроможні. Це гарна перспектива. 

Але зараз є можливість і в часовому форматі, і в 

фінансовому форматі саме через службу екстреної медичної 

допомоги ці виклики забезпечувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дякую Вам Тетяна Іванівна. 

Також на сесії присутній Майданевич Андрій Вікторович - 

начальник Конотопського управління головного управління 

Державної фіскальної служби в Сумській області. 

На минулому пленарному засіданні до складу редакційної 

комісії було обрано Ульянченко Оксану Федорівну та 

Льовшин Наталю Олександрівну.  

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного ІІ пленарного засідання 34 сесії міської ради 7 скликання 

 

01 лютого 2019 року 

№  

з/ч 

Назва проекту рішення Примітка 

1.  Про внесення змін до переліку заходів викладених в додатку 

Програми реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2020 роки 

Новий проект 

2.  Про внесення змін до заходів програми забезпечення 

медичним обслуговуванням населення комунальними 

некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста 

Конотоп на 2019 рік 

Новий проект 

3.  Про надання матеріальної допомоги Новий проект 

4.  Про внесення змін до видатків бюджету розвитку на 2019 рік Новий проект 

5.  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) 

Питання 

включено до 

порядку денного 

на І пленарному 

засіданні 34 сесії 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 Питання 
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«Про затвердження програми економічного і соціального 

розвитку м.Конотопа на 2019 рік та наступні 2020-2021 

програмні роки» (7 скликання 32 сесія) 

включено до 

порядку денного 

на І пленарному 

засіданні 34 сесії 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 34 сесії міської ради   

 1 

 Про внесення змін до переліку заходів викладених в додатку Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 

роки   

 2 

 Про внесення змін до заходів програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік   

 3  Про надання матеріальної допомоги   

 4  Про внесення змін до видатків бюджету розвитку на 2019 рік   

 5 

 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)   

 6 

 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)   

 7 
 Про проведення наступної чергової сесії міської ради 28 лютого 2019 року о 

10.00   

 8  Закриття 34 сесії міської ради   

 

 

0.1.Затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 34 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного ІІ пленарного засідання 34 сесії. Пропозиції щодо 

порядку денного і проекти рішень вам роздані. Порядок 

проведення і формування порядку денного сесії ми зараз 

проговорили з вами на Погоджувальній раді, тож прошу вас 

голосувати за порядок денний. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного ІІ 

пленарного засідання 34 сесії міської ради. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 ІІ пленарного засідання 34 сесії міської ради 7 скликання 

 

№  

з/ч 

Назва рішення 

1.  Про внесення змін до переліку заходів викладених в додатку Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 

роки 

2.  Про внесення змін до заходів програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

3.  Про надання матеріальної допомоги 

4.  Про внесення змін до видатків бюджету розвитку на 2019 рік 

5.  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) 

6.  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) 
 

1.Про внесення змін до переліку заходів викладених в додатку 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 

В даному проекті рішення враховані ті об'єкти, які були вчора 

озвучені на спільному засіданні депутатів, прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається Тягнію 

Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, прохання 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

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

заходів викладених в додатку Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 

роки. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я хотів би звернутися до керівництва міста, Тетяна 

Анатоліївна до Вас, до Тараса Павловича, до ЖКГ і до 

депутатського корпусу. Якщо нагадати історію, то ми в грудні 

приймали бюджет і там був бюджет розвитку, і були інші 

питання.  Ми домовилися, що у січні розглянемо питання 

комунальних підприємств і інших підприємств по роботі в 

2019 році. Так, дійсно 14-15 січня відбулися наради, але вони 

залишилися в протоколах і без результату. Я проголосував 

сьогодні за зміни в програму бюджету розвитку, але не можу 

не виступити і сказати, що... підприємства, такі як 

Теплогарант, збитковість за останні три роки більше 10 

млн.грн., у цьому місяці теж, я розумію, що багато може бути 

питань технічних, питання, які існують в державі, але потрібно 

на наступній сесії затвердити фінансово-економічний стан 

кожного комунального підприємства, де ми будемо брати на 

себе відповідальність і розуміти, що Теплогарант повинен 

надавати послуги теплопостачання, а не працювати збитково. 

Я б не хотів, щоб ми рівнялись на ту владу, яка займалась цим 

питанням, я хотів би, щоб ми виважено підійшли і сказали, що 

у нас підприємство збиткове, але ми покриваємо ці збитки. А 

там, де у нас питання не вирішується, то це питання ми 

розглядаємо у межах покриття збитків, як ми робимо по іншим 

підприємствам. Це я розмову веду по тим підприємствам, які є 

основними підприємствами ЖКГ - Теплогарант, водоканал, 

банно-пральний комбінат, ЖЕКи. Це ті підприємства, де майна 

громади є більше всього. Поки що за січень ми нічого не 

зробили. Тому прохання спланувати наради найближчим часом 

і по діловому вирішити всі ці питання. Можливо далі 

прийняття рішень і до кінця лютого вирішення питання. Але 

хотів би нагадати всім, що політичний 2019 рік не повинен 

бути гірший ніж ті роки, де збитки були великі. 

Хотів би сказати, що не все у нас нормально до кінця в 

тарифній політиці, це теж до керівництва звертаюся, де 

фінансове управління і управління економіки, можливо і 

управління ЖКГ, в тарифній політиці не можуть визначитися, 

не можуть прийняти рішення по штатному розпису, по іншим 

керівним посадам по комунальним підприємствам. Це теж 

повинно було прийнято рішення за місяць, чи можливо за день, 

а воно із кабінету в кабінет переноситься і не приймається 

рішення. Я хотів би, щоб виважено підійшли до цього питання 
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і теж запропонували депутатському корпусу. 

Чому сьогодні житлово-комунальне господарство? Тому, щоб 

ми розуміли, що останні декілька років чи десятки років, не 

все, стільки грошів потрібно вкладати для того, щоб вирішити 

технічні питання, зараз в стадії відкриття певних кримінальних 

справ по економічним питанням по комунальним нашим 

підприємствам, але я звертаюся до управління ЖКГ, в особі 

Колесникова, прохання найближчим часом підготувати 

програму по Теплогаранту, де є технічні складові і відсоток 

втрат більше ніж нормативний і що буде вживати управління 

ЖКГ для вирішення тих чи інших питань, і до кінця зрозуміти 

на скільки років це потрібно зробити, щоб не були ще більші 

збитки, які були у минулі роки. Це коротко, що стосується 

комунальних підприємств.  

Я поспілкувався і подивився фінансово-економічний план і теж 

звертаюся, що у нас немає ніякої кадрової політики по цим 

питанням. Призначається хто завгодно, звідки завгодно, по 

яким критеріям не розуміємо і майбутнє по цим комунальним 

підприємствам, по керівникам, питання не вирішене. Сьогодні 

у нас немає кандидатури на того чи іншого керівника, є 

бажаючі зайняти ті посади, але безвідповідально і головне не 

фахово. Тому прохання повернутися до кадрової політики на 

житлово-комунальних підприємствах, перш за все звертаюся 

до технічної сторони і управління ЖКГ, і бачення на майбутнє, 

щоб люди розуміли і мали досвід праці на тих чи інших 

підприємствах.  

Ми домовлялися, ті гроші, які прийняли по бюджету 2019 

року, ми окремо, з якимись пропозиціями, хотів би почути 

конкретику по кожному депутатському округу, які роботи 

будуть зроблені по житлово-комунальному господарству. 

Дякую за виступ! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зауваження слушне, але ж давайте не будемо перекладати 

відповідальність тільки на в.о. начальника управління ЖКГ чи 

на відділ економіки і чи на фінансовий відділ. Є директори цих 

підприємств, чи виконуючі обов'язки. Зауважу, що на ці 

підприємства ніхто не призначався, окрім ЖЕКу 

"Центральний", коли там був призначений інший директор і то 

з погодження депутатського корпусу. Тож керівники, які 

отримують заробітну плату теж несуть відповідальність за ці 

підприємства і також повинні бачити їх розвиток. В усьому 

іншому погоджуюся із Вами 100%. 
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2.Про внесення змін до заходів 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 

На виконання протокольного доручення наданого на нараді з 

питань перегляду бюджету розвитку внесені відповідні зміни в 

частині оновлення матеріально-технічної бази комунальних 

лікарень. Ці зміни передбачають конкретно розписані видатки: 

- капітальний ремонт ліфтів, придбання оргтехніки для ЦРЛ, 

придбання апарату УЗД для Конотопської міської лікарні, а 

також на виконання депутатських повноважень теж внесена 

сума в розмірі 65 тис.грн. 

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? Хто за те, щоб 

прийняти це рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

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

програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про надання матеріальної допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В даному проекті рішення зазначена сума 176 тис.грн., але з 

початку роботи сесії надані ще декілька заяв, прошу прийняти 

з урахуванням тих заяв, які подані сьогодні на сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати з урахуванням тих заяв, які 

сьогодні надійдуть. 

Сизон  Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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Тетяна Анатоліївна Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про внесення змін до видатків бюджету розвитку на 2019 рік.  

(Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік в частині видатків бюджету 

розвитку та виконання програм і доручень виборців). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Наступне питання "Про внесення змін до міського бюджету на 

2019 рік в частині видатків бюджету розвитку та виконання 

програм і доручень виборців". 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Я звертаю увагу, що підготовлений проект рішення "Про 

внесення змін до видатків бюджету розвитку", необхідно 

змінити назву самого рішення і додати доручень виборців. 

Тобто ми змінимо саму назву рішення, у зв'язку із тим, що на 

комісії вирішено питання розподілу матеріальної допомоги і 

деяких видатків. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Назва рішення буде звучати "Про внесення змін до міського 

бюджету на 2019 рік в частині видатків бюджету розвитку та 

виконання програм і доручень виборців". 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Так. Даний проект рішення був погоджений на профільній 

комісії, розглянутий на нараді по перерозподілу бюджету 

розвитку. Ті пропозиції, які були враховані в попередніх 

рішеннях у програмі реформування ЖКГ та програмі 

забезпечення медичним обслуговуванням населення міста і 

щойно були прийняті, всі ці зміни враховані. Крім того, 

враховуючи те, що прийнято рішення про прийняття 

матеріальної допомоги та розподілу депутатських коштів 

плануються зміни в частині загального фонду - це збільшення 

по ЦРЛ на 65,3 тис.грн. і по соціальному захисту щодо 

матеріальної допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу, прошу 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

видатків бюджету розвитку на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яку оголосила Валентина 

Павлівна Кошевецька, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка, яку оголосила Кошевецька В.П. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Правка полягає в тому, що у першому варіанті рішення були 

тільки капітальні видатки, а додатково вводиться перерозподіл 

коштів по охороні здоров'я на ЦРЛ 65,3 тис.грн. і  по 

соціальному захисту на матеріальну допомогу.  

 Виступали з даних правок: Демеха Н.І., Омельченко Т.П. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

бюджету розвитку на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.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). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даним проектом рішення приводиться у відповідність 

програма соціально-економічного розвитку до тих змін в 

бюджеті, які були прийняті на минулій сесії. Тобто після 21 

грудня відбувалися зміни. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тобто ті рішення, які були прийняті 29 січня. 

 

Коваленко  

Олена Василівна 

Так. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксана Федорівна. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося, прошу підтримати проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

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

міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2018 
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рік» (7 скликання 26 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.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). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даним проектом рішення вносяться зміни до програми 

соціально-економічного розвитку в частині додатку, яким 

затверджуються видатки бюджету розвитку. Тобто 

узгоджуються з бюджетом розвитку. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксана Федорівна. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Прохання підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - 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). 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 28 лютого 2019 року о 

10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! У кого є зауваження щодо ведення сесії? У 

кого будуть повідомлення чи заяви?   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Пропоную чергову сесію міської ради 

провести 28 лютого  2019 року о 10 годині. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 28 лютого 2019 року о 10.00. 

8.Закриття 34 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі питання, які винесені на розгляд ІІ пленарного засідання 34 

сесії вирішені. Дякую вам за роботу! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу вас проголосувати за закриття 34 сесії. 



11 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закриття 34 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради        Т.А.Сизон 

 


