
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 35 сесії міської ради 

 
м.Конотоп 

від 28.02.2019, 10:00    

 

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   28 (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 п’ятої сесії. 

Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 26, рішення прийнято, сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії присутні: заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової інформації 

та представники громадськості. Також на сесії присутній 

Семікоп Сергій Михайлович - начальник Конотопського 

відділу поліції головного управління Національної поліції в 

Сумській області. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 35 сесії міської ради 7 скликання 

 

 29 січня 2019 року 

№ Назва рішення 

1.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2018 рік 

2.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

3.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік 

4.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

7.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

8.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

9.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

10.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

11.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 

12.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради» 

13.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

14.  Про затвердження положень  

15.  Про продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень 

16.  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

нерухомого майна 

17.  Про безоплатну передачу майна комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Сумської області 

18.  Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації 

 

19.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

20.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

21.  Про надання матеріальної допомоги 

22.  Про  внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 
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святкових заходів в місті на 2019 рік 

23.  Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки 

24.  Про внесення змін до заходів програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

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

затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 

скликання 26 сесія) 

26.  Про внесення змін до рішень міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет міста Конотоп», «Про затвердження 

параметрів та календарного плану громадського бюджету міста Конотоп на 

2019-2020 роки» (7 скликання 32 сесія) 

27.  Про затвердження Програми підвищення енергоефективності у бюджетній 

сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків і зборів» 

29.  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 

30.  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) 

 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження редакційної комісії   

 0.2 Затвердження порядку денного   

 1 
Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2018 рік   

 2 Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради   

 3 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік   

 4 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 5 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 6 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 7 Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

 8 
Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

 9 Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   
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 10 
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 11 
Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства   

 12 
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради»   

 13 
Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ»   

 14 Про затвердження положень   

 15 Про продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень   

 16 

Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

нерухомого майна   

 17 

Про безоплатну передачу майна комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Сумської області   

 18 Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації   

 19 
Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   

 20 
Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 21 Про надання матеріальної допомоги   

 22 
Про  внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік   

 24 

Про внесення змін до заходів програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік   

 25 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 

скликання 26 сесія)   

 26 

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

Положення про громадський бюджет міста Конотоп», «Про затвердження 

параметрів та календарного плану громадського бюджету міста Конотоп на 

2019-2020 роки» (7 скликання 32 сесія)   

 27 
Про затвердження Програми підвищення енергоефективності у бюджетній 

сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки   

 28 
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків і зборів»   

 29 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік   

 30 
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 
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2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія)   

 33 Депутатські запити   

 31 
Про проведення наступної чергової сесії міської ради 28 березня 2019 року 

о 10.00   

 32 Закриття 35 сесії міської ради   

 

 

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: 

Білоус Інну Василівну; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Білоус І.В., Кондратьєв Є.О. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Білоус Інну Василівну; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою редакційної 

комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Кондратьєва Євгена 

Олексійовича. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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. 

Сьогодні із системою електронного голосування ВІЧЕ 

працюють: 

1.Золотарьов Дмитро Валентинович - оператор комп’ютеру 

секретаріату, здійснює виконання основних функцій ПТК 

"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 



6 

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 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного тридцять п’ятої 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 зі змінами, які сьогодні також були погоджені на 

Погоджувальній раді – знято питання 23 з порядку денного. 

То ж прошу затвердити пропозиції до порядку денного 35 

сесії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

35 сесії міської ради 7 скликання 

№ 

з/ч 

Назва рішення 

1.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2018 рік 

2.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

3.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік 

4.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

7.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

8.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

9.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

10.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

11.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 

12.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 
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комбінату Конотопської міської ради» 

13.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

14.  Про затвердження положень  

15.  Про продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень 

16.  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

нерухомого майна 

17.  Про безоплатну передачу майна комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Сумської області 

18.  Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації 

 

19.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

20.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

21.  Про надання матеріальної допомоги 

22.  Про  внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік 

23.  Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки 

24.  Про внесення змін до заходів програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

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

затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 

скликання 26 сесія) 

26.  Про внесення змін до рішень міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет міста Конотоп», «Про затвердження 

параметрів та календарного плану громадського бюджету міста Конотоп на 

2019-2020 роки» (7 скликання 32 сесія) 

27.  Про затвердження Програми підвищення енергоефективності у бюджетній 

сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків і зборів» 

29.  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 

30.  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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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.Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Проект даного рішення був розданий, обговорений на всіх 

постійних комісіях, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію 

Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Цей проект рішення розглядався на засіданнях постійних 

комісій, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це питання розглядалося на всіх постійних комісіях. Не 

відбулася транспортна комісія, оскільки тільки два члени 

цієї комісії були присутні. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

На транспортній комісії не було кворуму, але це питання 

заслуховувалося на інших комісіях, де я був присутній. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу його 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Звіт про здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово з цього питання надається голові профільної постійної 

комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування звітів 

постійних комісій міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 
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3.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 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, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати проект даного рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній комісії, 

на Погоджувальній раді, зауважень немає, просимо 

підтримати.  

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 затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.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 рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних постійних комісіях та на Погоджувальній раді. 

Зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло. 

Прошу підтримати його 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 рекомендує 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 – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.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. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних постійних комісіях та на Погоджувальній раді. 

Зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло. 

Прошу підтримати його 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 рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, 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). 

 

6.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 розглянутий на засіданнях 

профільних постійних комісіях та на Погоджувальній раді. 

Зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло. 

Прошу підтримати його 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 рекомендує прийняти даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних постійних комісіях та на Погоджувальній раді. 
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Зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло. 

Прошу підтримати його 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 рекомендує 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 продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про внесення змін до рішень виконкому, 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 був розглянутий на засіданнях 

профільних постійних комісіях та на Погоджувальній раді. 

Зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло. 

Прошу підтримати його 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 рекомендує прийняти даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

викуп у власність земельних ділянок, які перебувають на 

даний час у громадян в оренді. Даний проект рішення був 

розглянутий на засіданнях профільних комісій, а також на 
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Погоджувальній раді. За результатами розгляду на 

Погоджувальній раді надійшла пропозиція - пункт 2 зняти з 

розгляду, а саме: «Надати згоду Ковальову Олександру 

Петровичу на викуп у власність земельної ділянки по 

вул.Генерала Тхора (район житлового будинку №61а) для 

добудови незавершеного будівництвом кафе». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

На Погоджувальній раді було прийнято рішення щодо зняття 

даного пункту. Ми дуже довго сперечалися і говорили по 

цьому пункту, але я хочу нагадати, що з цього приводу були 

проведені громадські слухання. За результатами слухання 

люди вважають, що не потрібне будівництво кафе. 

Наголосив, щоб ініціатори рішень готувалися до них 

належним чином.  

Даний пункт був знятий, але ж чомусь, з незрозумілих 

причин, він виноситься на сесію…  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Миколайович, в правовому полі є розбіжності між 

депутатською профільною комісією та Погоджувальною 

радою. Нагадую про те, що повноваження Погоджувальної 

ради - затверджувати порядок денний, який буде винесений 

на сесію. 

Тому зараз це питання ставлю на голосування за основу, 

потім голосуємо за правку і голосуємо за питання в цілому. 

Юридично це правильно. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дійсно, на Погоджувальній раді було відхилено, але 

попередньо було обумовлено, що розбиваємо це рішення на 

два пункти – пункт 1 і пункт 2. З пунктом 1 ніхто ні на 

комісії, ні на Погоджувальній раді не заперечував проти 

цього пункту, заперечення були проти другого пункту. Тому 

пропоную прибрати другий пункт із цього рішення і 

проголосувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У нас є на даний час дві правки, тому ставлю дане питання 

на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Наступна правка була Сергія Миколайовича. Сергій 

Миколайович, озвучте правку для редакційної комісії. 

Тягній  Я вже озвучував правки на Погоджувальній раді і фракція 
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Сергій Миколайович «Батьківщина» не приймає участі у даному голосуванні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку Інни Олексіївни – розбити дане 

питання на дві частини. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я пропоную голосувати тільки за перше питання у якому не 

було ніяких розбіжностей, не було ніяких зауважень. Друге 

питання виключити із цього рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Шановні депутати! Так як питання не узгоджене, я 

пропоную зняти з розгляду дане питання, доопрацювати 

його і винести на наступну сесію в тій редакції, яка буде 

узгоджена.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Оскільки я пам’ятаю, по результатам Погоджувальної ради 

був виключений пункт 2. Я пропоную, я підписував 

протокол Погоджувальної ради із виключенням пункту 2, 

проголосувати за виключення цього пункту.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку – виключити пункт 2. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка: виключити пункт 2. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю дане питання на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельних ділянок. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.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 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, на 

спільному засіданні, були питання, надавалися відповіді, 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Питання розглядалося на профільній комісії, надані 

протокольні доручення, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На що будуть спрямовані ці кошти? 

Колесников  Ці кошти розписані в наступних рішення про внесення змін 
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Артем Юрійович до статутів. Там розписано по кожному підприємству куди 

підуть ці кошти. Якщо брати КП «Теплогарант», то ці кошти 

підуть для сплати рахунків перед ПАТ «Сумиобленерго» за 

березень цього року. 

Водоканал. Також ці кошти підуть на сплату рахунків перед 

ПАТ «Сумиобленерго» за березень місяць, а також 

додатково кошти на виготовлення проектної документації 

охоронних зон і на придбання лічильників. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Справа в тому, що ми вже виділяли кошти Теплогранту, 

водоканалу на погашення боргу за електроенергію. Мені 

цікаво коли припиниться ця практика, коли ми 

співфінансуємо мільйонами комунальні підприємства міста. 

Може керівники не справляються? Треба переглядати, щоб 

вони вели свою господарську діяльність ефективно, тому що 

просто так розкидати мільйони кожного разу, кожної сесії, 

ми гасимо борги комунальних підприємств міста. Які вжито 

заходи? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Дійсно, ми на минулій сесії приймали рішення, кошти... Для 

того, що після того, як був впроваджений новий 

енергоринок, наші комунальні підприємства, в першу чергу 

це Теплогрант, водоканал, не мали боргів і могли 

користуватися найнижчим тарифом. Але, нажаль, 

підприємство Енеросуми повернуло кошти по пільговим 

субсидіям, які наші підприємства направили для погашення 

заборгованості по електроенергії на рахунки наших 

підприємств. Тому нам було необхідно додатково виділити 

кошти для того, щоб ці підприємства не отримали 

спеціальний тариф, який більший в 2 чи 3 рази. Така 

ситуація є. Але ми вчора провели перемовини з Енеросуми і 

по деяким питанням вони пішли на уступки і ми закриваємо 

це питання. 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

Чи звертався водоканал з питання коригування тарифів? 

Колесников  

Артем Юрійович 

Так, звертався. 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

На якому етапі проходить це коригування і що для цього 

потрібно? Я розумію, що це політичне питання, не дуже 

зручне, але ж можливо це потрібно робити? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це не політичне питання, це питання господарське. Зараз 

вже вся процедура пройдена і я думаю, що ми на виконкомі 

в березні це питання вирішимо. 

Омельченко  Так, дійсно, у нас є прямі збитки в підприємстві водоканал, 
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Тарас Павлович але є таке бачення, що тариф який буде, він повинен бути 

економічно обґрунтований і мінімально бути для населення 

тяжким. Тому зараз ми ще раз прораховуємо всі витрати, всі 

пропозиції і після того, як будуть узгоджені, згідно 

законодавства, всі питання, будемо ставити проект рішення 

на виконком. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Обговорення пройшло. Ставлю дане рішення на голосування 

в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення підготовлений для виконання 

проектів, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зауваження, пропозиції?  

Ставлю дане рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення підготовлений на виконання 

програми ЖКГ, прошу підтримати. 

Сизон  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради». 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення підготовлений на виконання змін до 

програми ЖКГ, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ». 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про затвердження положень. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Андрій Миколайович, завідувач сектору 

кадрового забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується затвердити сім 

положень про виконавчі органи міської ради. Дане питання 

розглядалося на засіданнях постійних комісій, на профільній 

постійній комісії, зауважень не надходило, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію 

Володимировичу. 
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Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося на засіданні профільної постійної 

комісії, зауважень не було, прохання підтримати. 

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 затвердження 

положень. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Горяний Юрій Миколайович, головний спеціаліст 

відділу комунального майна міської ради. 

Горяний  

Юрій Миколайович 

Цим проектом рішення пропонується надати згоду на 

продовження терміну дії вже існуючих договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності міста 

Конотоп громадським організаціям на новий термін 

враховуючи Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантій їх соціального захисту».  

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

депутатських комісіях, Погоджувальній раді, пропозицій, 

зауважень не було, прошу підтримати даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди нежитлових приміщень. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп нерухомого 

майна. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Горяний Юрій Миколайович, головний спеціаліст 

відділу комунального майна міської ради. 

Горяний  

Юрій Миколайович 

Цим проектом рішення надається згода на передачу у 

державну власність колишнього пологового будинку, 
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колишнього наркодиспансера, які перебувають під адресою 

Лазаревського, 2. Було отримано листа від командира 

військової частини АА 13-76, 58 бригади з метою 

розміщення медикосанітарної частини і необхідність 

використання даного майна, як державного. 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

депутатських комісіях, Погоджувальній раді, пропозицій, 

зауважень не було, прошу підтримати даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди на 

передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп нерухомого майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про безоплатну передачу майна комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Сумської області. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Горяний Юрій Миколайович, головний спеціаліст 

відділу комунального майна міської ради. 

Горяний  

Юрій Миколайович 

На виконавчий комітет міської ради надійшли клопотання 

від управління майном Сумської обласної ради та 

комунального закладу Сумської обласної ради «Державний 

історико-культурний заповідник у м.Путивль» з метою 

передачі пам’ятників та споруд С.Радченку, І.Радченку, 

С.Кірову, В.І.Леніну та з метою створення музею 

монументального мистецтва тоталітарної доби в 

Спадщанському лісі поблизу міста Путивль. 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

депутатських комісіях, Погоджувальній раді, пропозицій, 

зауважень не було, прошу підтримати даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про безоплатну передачу 

майна комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Сумської області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Горяний Юрій Миколайович, головний спеціаліст 

відділу комунального майна міської ради. 

Горяний  

Юрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується припинити 

діяльність юридичної особи шляхом ліквідації - комунальне 

підприємство «Фонд підтримки малих підприємств» 

відповідно до чинного законодавства та по процедурі. 

Діяльність даного підприємства є економічно недоцільною, 

воно збиткове підприємство, тим паче дані повноваження 

виконує відділ міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності, також частину послуг надає 

Конотопський міськрайонний центр зайнятості. 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

депутатських комісіях, Погоджувальній раді, пропозицій, 

зауважень не було, прошу підтримати даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Не зовсім зрозуміле питання стосовно фонду підтримки 

малих підприємств, насамперед хочеться відмітити той факт, 

що фактично сьогодні нами бізнес не розвивається у місті 

Конотоп, а владаю не надаються ті послуги, які необхідно 

надавати для розвитку і не створюються умови, і середовище 

для розвитку підприємництва у нашому місті. У нас сьогодні 

дуже багато змін у діючому законодавстві і малі 

підприємства не всі у змозі утримувати багато штатів, 

бухгалтерів, економістів для того, щоб вести свою 

господарську діяльність і бути завжди юридично підкованим 

із тих чи інших питань. Даний фонд вже працює не один рік, 
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не одне десятиліття і якщо брати 90-ті роки, то таких 

підприємств було дуже багато, потім більш менш ситуація в 

країні вирівнялася, а сьогодні ситуація сходить на те, що 

дійсно необхідно такі підприємства знову створювати і так 

далі. Проте, сьогодні в місті, нажаль, ми розглядаємо те 

питання, що ми його закриваємо. Мені не дуже зрозуміло 

яким чином почала діюча влада співпрацю між 

підприємцями та владою. Я, як член кордради, хочу 

наголосити, що дане питання розглядалося на кордраді, вона 

була занепокоєна з цього питання. Тому фракція 

«Батьківщина» категорично проти даного питання щодо 

закриття. Сьогодні необхідно шукати спеціалістів, хто б міг 

очолити дане підприємство і надавати фахові послуги по 

розвитку підприємництва у нашому місті. Фракція 

«Батьківщина» не буде голосувати за даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хочу сказати, що у 2018 році сума доходів даного 

підприємства від надання послуг склала 4,5 тис.грн. Також 

хочу зауважити, що дані види робіт виконує відділ по роботі 

із суб’єктами підприємництва, а також частково над цим 

працює Конотопський міськрайонний центр зайнятості і у 

місті працює асоціація підприємств та підприємців малого і 

середнього бізнесу м.Конотоп, голова організації Юшков, в 

місті розроблена програма підтримки малих підприємств.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хочу наголосити на тому, що комунальне підприємство 

створюється для надання послуг, а не для заробляння 

коштів. Якщо у підприємства дуже великі доходи, то мабуть 

потрібно зменшувати вартість послуг і виходити на 0.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі комунальні підприємства повинні бути розрахункові і 

приносити прибуток, це в статуті комунальних підприємств 

написано першим пунктом. 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 6, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення юридичної 

особи шляхом ліквідації. 

(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 міської ради. 

Розанова  Проект розглядався на засіданні профільної комісії, на 
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Оксана Михайлівна 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? 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти 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 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався 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? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про надання матеріальної допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В тому рішенні, яке надруковане у ваших матеріалах сесії 

сума складає 69200 грн. Але на сьогоднішній день сума вже 
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була 360630 грн. Прошу підтримати з урахуванням тієї суми, 

яка буде після заяв, які надійдуть ще й сьогодні. 

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 з 

урахуванням тих заяв, які надійшли до сьогоднішнього дня. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з 

урахуванням тих заяв, які надійшли сьогодні, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про  внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Степанідін Павло Вікторович, головний 

спеціаліст відділу культури і туризму міської ради. 

Степанідін  

Павло Вікторович 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній 

комісії, на Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не 

надходило, просимо підтримати. 

Також окремо було доповнення: додано арт-фестиваль 

«Зиму проводжаємо – весну радо зустрічаємо» в пункт 1.4 

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 з 

доповненням. 

Клименко  

Іван Григорович 

Яку суму коштів заплановано виділити на святкування 

Конотопської битви? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це немає відношення до даного проекту рішення, працюємо 

далі. 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про  внесення змін до 

Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку, яку оголосив Павло Вікторович. 

Степанідін  

Павло Вікторович 

Пункт 1.4 даного рішення «Проведення урочистих та 

культурно-мистецьких заходів для мешканців міста» 

доповнюється арт-фестивалем «Зиму проводжаємо – весну 

радо зустрічаємо» без змін у коштах. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дану правку. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка оголошена Степанідіним П.В. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  внесення змін до 

Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.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 

Проект даного питання розглядався на засіданнях постійних 

комісій, на Погоджувальній раді, просимо підтримати дане 

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? 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Моє звернення враховане? 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Так. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб дане рішення, з урахуванням всіх звернень, 

які надійшли сьогодні зранку, прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

 

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

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник 

начальника управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на Погоджувальній раді 

та на депутатських комісіях. Під час попереднього розгляду 

надійшла пропозиція уточнити джерело фінансування на 

2020 рік. Тобто ми вносимо правку до цього рішення і слова 

«кошти міського бюджету» замінюємо на слова «міського, 

державного бюджету та кошти інших джерел фінансування» 

за цією програмою. Прошу підтримати дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію 

Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Це питання розглядалося на комісіях міської ради, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Оголосіть правку. 

Коваленко  

Олена Василівна 

В паспорті програми, по тексту програми та заходах 

програми змінити слова «кошти міського бюджету» на слова 

«кошти міського бюджету, державного бюджету та кошти 

інших джерел». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Коваленко О.В. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про внесення змін до рішень міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет міста Конотоп», «Про затвердження 

параметрів та календарного плану громадського бюджету 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  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії та 

на депутатських комісіях, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався на постійних комісіях та 

на Погоджувальній раді, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Зауважила, що по тексту допущена помилка – вказаний 

заступник міського голови Пащенко І.О. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дякую! 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 

рішень міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет міста Конотоп», 

«Про затвердження параметрів та календарного плану 

громадського бюджету міста Конотоп на 2019-2020 

роки» (7 скликання 32 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про затвердження Програми підвищення енергоефективності у бюджетній 

сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

Сизон  Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник 
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Тетяна Анатоліївна начальника управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії та 

на депутатських комісіях, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Профільна комісія просить підтримати даний проект 

рішення. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я звертаю увагу всіх на цю програму. Вона дійсно прийнята, 

але у мене питання до управління економіки, а потім до 

розпорядників коштів – відділ освіти і відділ культури. 

Сьогодні дододаємо 1 млн. 305,8 тис.грн. на ізолювання 

зовнішніх відкосів на раніше встановлених 

енергоефективних вікнах та дверних блоках. Я хотів би 

зауважити, як ми виконуємо цю програму і тепер ми 

доробляємо те, що повинно вже було раніше працювати на 

зовсім іншому напрямку. Я хотів би сказати, що кожен коли 

робить у себе в оселі вікно чи двері, утеплює, то він має 

якийсь економічний результат. 

Як ви плануєте, як ви пишете у заходах «Зменшення 

споживання теплової енергії, забезпечення оптимальних 

температурних умов у закладах», то скажіть з якого року і 

коли ці кошти, які передбачені в бюджеті на теплоносії, буде 

економія і в тому закладі, де вони вкладаються і скільки це 

коштів приблизно і як вони будуть далі використатися? 

Коваленко  

Олена Василівна 

На 2019 рік у нас з бюджету передбачено 3 млн. 243,7 

тис.грн. Хочу сказати, що у нас передбачена реконструкція 

ДНЗ «Ялинка», заміна віконних блоків «Золотий ключик» та 

реконструкція Гімназії. Це три основні великі заходи. 

Реалізація цих заходів дасть економію 407,1 тис.грн. По ДНЗ 

«Ялинка» - це 48,8 тис.грн. на рік, по Гімназії 308,2 тис.грн., 

по ДНЗ «Золотий ключик» на 50 тис.грн. економії. Це тільки 

по ключових закладах. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Мною вчора дано доручення управлінню економіки 

провести зйомку тепловізором всіх об’єктів, які є у нас в 

програмі, при сприятливих погодних умовах для того, щоб 

наприкінці року можна було побачити зміни.  

По друге. У нас є проведений аналіз по кожному закладу, по 

розпорядникам коштів, це стосується відділу освіти, відділу 

культури, УСЗН і інших щодо використання енергоносіїв.  

Тому найближчим часом ми все проаналізуємо, зберемо від 

розпорядників коштів пояснення по кожному об’єкту і така 
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робота буде проводитися кожного місяця.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я поки знімаю питання до розпорядників коштів, підготують 

звіт, а потім буду задавати питання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми підвищення енергоефективності у бюджетній 

сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків і зборів». 

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, заслухано представника 

фіскальної служби. За результатами розгляду профільною 

комісією було надано пропозицію - виключити з пункту 5.1 

пункту "б", цей пункт означає місяця проживання, де 

житловий будинок і інше по тексту. Це пропозиція 

профільної комісії. Якщо інших пропозицій не буде, прошу 

підтримати і прийняти дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Профільна комісія рекомендувала в пункті 5.1 виключити 

абзац «б». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сьогодні з ранку я спілкувалася з начальником 

Майданевичем і є така пропозиція до депутатів – не 

виключити цей пункт, оскільки у нас немає таких 

повноважень, а встановити на пункт «б» відсоток 0 податку. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Якщо є така пропозиція Державної фіскальної служби, я 3-4 

місяці про це говорю, наше повноваження - це встановлення 

ставки збору. Тому я пропоную, щоб пункт 3 рішення 

виписати в такій редакції: «Ставка збору встановлюється за 

кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту «а» 

цього Положення у розмірах - 0,2 відсотка -  для  

внутрішнього туризму та 1,0 відсоток - для в’їзного туризму 

від розміру мінімальної заробітної плати та визначених 

підпунктом 5.1 «б» пункту 5 цього Положення в розмірі 0 

відсотка». 



28 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Запропонував не в відсотках писати, а писати фіксовану 

суму. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Повідомила, що Податковий кодекс цього не передбачає. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Для іноземних клієнтів 1% це яка сума? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

41 грн. 73 коп. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Повідомив, що у великих містах Європи ця ставка 

становить 1 євро на день, а у нас майже 2 євро. 

  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Відповіла, що відповідно до законодавства України ця 

ставка до 5%, а в місті Конотоп було взято менше ніж 

середню – 1%. 

 Обговорення питання: виступали Сахно О.О., Кошевецька 

В.П., Сизон Т.А. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

У нас у пункті 3 ставка збору встановлюється за кожну добу. 

Так ми цей пункт взагалі прибираємо і пишемо те, що сказав 

Тарас Павлович? Чи як? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тарас Павлович! Оголосіть правку. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

В пункті 3 «Ставка збору» після слів «заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня» добавити «визначених 

підпунктом 5.1 «б» пункту 5 цього Положення в розмірі 0 

відсотка», а в 5.1 добавити «а». 

 Обговорення питання: виступали Сахно О.О., Омельченко 

Т.П., Огрохін І.М., Сизон Т.А. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Задав питання до юристів щодо правових наслідків нульової 

ставки. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

У разі, якщо міська рада не приймає рішення про 

встановлення відповідних місцевих податків, що є 

обов’язковими, які передбачені Податковим кодексом, то до 

таких зборів застосовується мінімальна ставка податків. Але 

у змінах, про які ми зараз говоримо, не визначена мінімальна 

ставка податків, а визначається тільки максимальна – до 

0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в’їзного 

туризму. Тому не можна застосовувати положення цього 

пункту до теми, яку ми зараз обговорюємо. І для прийняття 

цього рішення, або виключення пункту «б» не дасть змогу 
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збирати цей збір. Але, в Податковому кодексі, в 

Адміністративному кодексі, передбачено, що поселення 

осіб, які в’їжджають на територію України, особами які 

здійснюють таке поселення, можливе лише за умови сплати 

туристичного збору. Тобто є колізія. У разі не прийняття, 

особа, яка є платником не може його заплатити, а відповідно 

особа, яка здійснює поселення не може його поселити.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дуже слушна інформація, але я хотів би уточнити своє 

питання щодо правових відносин застосування нульової 

ставки по даному пункту. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Якщо ми погоджувалися виключити взагалі цей пункт, це і 

значить нульова ставка, взагалі Ваша пропозиція була 

виключити цей пункт. Виключити ми його не можемо, але 

ми можемо розділити його на дві частини. 

Ставлю дане питання на голосування за основу, спрошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків і 

зборів». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яку оголосив Тарас 

Павлович Омельченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком Т.П. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків і 

зборів». 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.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 

Даний проект рішення був розглянутий на всіх комісіях, на 

Погоджувальній раді, були доповнення профільної комісії 

щодо внесення деяких змін, ми роздали вам доповнення 

щодо прийняття трансфертів, прошу підтримати проект 

даного рішення з урахуванням змін, які запропонувала 
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бюджетна комісія. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, 

доповнення всім депутатам роздані, просимо підтримати 

даний проект рішення.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Сьогодні було знято питання №23 «Про внесення змін до 

Програми забезпечення міста містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки». Я хотів би зауважити на тому, що це 

дуже важливе для міста питання, на протязі певного часу 

відбувалися роботи по цьому напрямку, але результатів 

немає. Сьогодні ми маємо проблеми з цього питання на 2019 

рік, програму, яку ми не розглядаємо потрібно 

проаналізувати, це повинні зробити фахівці, але розвиток 

міста без конкретної роботи по цьому напрямку в 

майбутньому не можливий. Якщо ми вважаємо ті гроші, які 

є сьогодні у програмі, я хотів би, щоб попрацювали 

інституції, які сьогодні є в державі і мають ліцензію, і 

зробили аналіз, і бажано, і це вимога Закону, щоб в 2019 році 

зробили Генеральний план. Тому що сьогодні реконструкція, 

капітальні ремонти, будівництво без умов практично не 

можливе в місті Конотоп, за це є відповідальність.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Іван Миколайович, це зовсім не стосується бюджетного 

рішення. В бюджетному рішенні у нас є виділення 660 

тис.грн. для оплати послуг з розробки 

історико-архітектурного опорного плану. Всі зауваження, які 

були надані на Погоджувальній раді щодо виділення 60 

тис.грн. вони так само лягають на цей самий код. Код один, 

розумієте? В програмі, яка затверджена міською радою без 

змін є цей пункт, є цей напрямок роботи і є ця сума коштів, 

тобто нічого не змінюється в нашому плані роботи.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я прошу поставити на голосування питання, я не заперечую 

проти суми 660 тис.грн. те, що виділено і передбачено 

бюджетом і все інше, але зауваження таке і прошу поставити 

на голосування – 600 тис.грн. залишити на 

історико-архітектурний план, а 60 тис.грн. на експертизу 

даних робіт і які пропозиції на майбутнє, як правильно 

робити Генеральний план. 

В Україні, по окремим містам генеральні плани 

затверджуються від 2 до 5 років, якщо вони правильно 

зроблені. А на теперішній час ми не знаємо хто на себе 

візьме відповідальність за ту роботу, яку зробили і що далі 
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буде з нашим генеральним планом, якщо ми вкладемо 600 

тис.грн., а потім покладемо його на полочку. Крім того, у нас 

сьогодні не відповідають дійсності земельні питання і 

питання генерального плану, де земельна територія 

числиться – одна тема, а по містобудівній документації – 

інша. Я хотів би, щоб це фахово зробили люди, які в державі 

виконують законодавство і розбираються, і місто після цього 

не страждало.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Підтримав Огрохіна І.М. і наголосив, що це дуже важливе 

питання для розвитку нашого міста, і наголосив на 

необхідності розробки і інших планів міста. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Ми розглядаємо питання про внесення змін до міського 

бюджету на 2019 рік. Які доповнення і з чим ви згодні? 

 Обговорення питання щодо пропозиції Огрохіна І.М.: 600 

тис.грн. залишити на історико-архітектурний план, а 60 

тис.грн. на експертизу даних робіт. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Холодьон Сергій Іванович, Вам слово щодо державної 

експертизи. 

Холодьон 

Сергій Іванович 

Справа в тому, що ще необхідно буде закласти кошти на 

екологічну експертизу, яку ми плануємо в наступному місяці 

внести зміни в програму, це буде коштувати близько 470 

тис.грн. і також кошти на державну експертизу, яка буде вже 

проводитись по генеральному плану відповідно до 

законодавства.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Який відсоток від розроблення документації коштує 

експертиза? 

Холодьон 

Сергій Іванович 

На сьогоднішній день цієї суми у мене ще немає, але на 

екологічну експертизу це близько 30%.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я підтримую пропозицію депутатів в тому, що ми на 

сьогоднішній час не знаємо, що робити з містобудівною 

документацією в місті. Вчора, після колегії ОДА, я 

спілкувався з начальником управління містобудування та 

архітектури Сумської ОДА в тому, щоб на наступному тижні 

зустрітися, окреслити план дій, який можна буде в місті 

робити з урахуванням того, що робиться по всій області і 

плюс ми дійсно повинні визначитися хто нам надасть 

послугу, щоб ми точно знали скільки нам коштів потрібно 

вже на наступній сесії виділити для того, щоб генеральний 

план і всі інші заходи по розробленню містобудівної 

документації були зроблені. Але я прошу від Валентини 

Павлівни сказати, чи можемо ми з 660 тис.грн. суму до 60 

тис.грн. виконати на роботи по цій експертизі містобудівної 
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документації. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Ми ж не про експертизу говоримо, а потрібні попередні 

консультації. Тому це не експертиза. А якщо на експертизу, 

то з цих коштів можна виділити. Зараз потрібно визначити 

що це за послуги.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Як зараз можна записати, щоб проголосувати і йти далі? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Питання в тому, що якщо в бюджеті будуть ці кошти 660 

тис.грн. - це по коду розроблення містобудівної 

документації. А інші послуги, робочі питання в управлінні 

по утриманню відділу містобудування, це окремо. Є два 

різні напрямки.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Є два коди в управлінні: на утримання самого апарату і на 

надання послуг. То ця сума коштів знаходиться чітко на коді 

надання послуг. Пропоную зараз прописати, як протокольне 

доручення, 60 тис.грн. використати на консультацію, 

можливо ця консультація буде і безкоштовна, але 

передбачити, у нас є підрядник Діпромісто, досить потужна і 

серйозна організація, можливо їхня консультація буде 

безкоштовною. 

Холодьон 

Сергій Іванович 

Вони, як розробники, до нас вже приїжджали і приїдуть ще, 

якщо необхідні якісь консультації. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Тетяна Анатоліївна, я Вас дуже прошу, Вас знову 

підставляють, це мінімум як відділ архітектури. Я за фахом 

будівельник, тому архітектурне рішення і законодавство, яке 

прийняте в державі Україна на сьогодні досконально не 

знаю, не вивчаю. Те, що каже головний архітектор і та 

організація, яку він згадує, це зацікавлені особи в освоєнні 

коштів і робити документи. Я хотів би зауважити, я не хочу 

брати на себе, як депутат міської ради, відповідальність по 

тій роботі, по тій програмі, яка була зроблена і укладені 

кошти по програмі минулих років. Тому, як ми не назвемо це 

питання, чи експертиза, чи висновок, чи незалежна оцінка, 

але хтось повинен взяти на себе відповідальність і сказати, 

що до цього ми робили все правильно в межах законодавства 

і в майбутньому у нас наступні кроки що ми повинні робити. 

І коли ми це послухаємо, і зрозуміємо, що все у нас 

робилися правильно, і буде на майбутнє так, тоді ми будемо 

казати скільки нам потрібно коштів для експертної оцінки 

генерального плану, для комплексної екологічної 

експертизи, а в пункті де написано архітектурно-історична 

пам’ятка кошти можна використовувати по тому чи іншому 
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напрямку. Тому я прошу, якщо ми зараз не можемо 

визначитися і сказати про що це, розбийте гроші, передбачте 

і нехай фахівці починають працювати, шукають тих людей, 

які дадуть висновки з цих питань. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У нас на даний час є дві правки. Перша правка бюджетної 

комісії. Друга правка щодо пункту виділення коштів на 

відділ архітектури та містобудування щодо відокремлення 

60 тис.грн. для використання платної консультації, якщо це 

буде необхідно. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Консультація незалежної організації щодо розробки 

генерального плану та супровідної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Можна й так, але потрібно зауважити те, що генеральний 

план проходить державну експертизу і люди, фахівці беруть 

на себе відповідальність. 

Зараз ставлю питання на голосування за основу, потім 

правку бюджетної комісії, а потім правку, яку озвучив Іван 

Миколайович. 

Голосуємо за це питання за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2019 рік 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Правка бюджетної комісії. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Зняти з проекту рішення суму 660 тис.грн. – це той штраф, 

який ми мали заплатити. Друге – включити доповнення до 

проекту рішення щодо передачі міжбюджетного трансферту 

(сума 1033,3 тис.грн.). Також збільшити суму коштів на 

виконання програм і доручень виборців в сумі 151930 грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку бюджетної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка бюджетної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку Івана Миколайовича. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Передбачити кошти в сумі 60 тис.грн. для проведення 

незалежної оцінки роботи по програмі Генерального плану 

міста Конотоп за минули роки і на майбутнє. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку Івана Миколайовича. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 2, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Огрохіним І.М. 

Сизон  Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 
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Тетяна Анатоліївна голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.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 

Проект рішення розглядався на профільній та на 

депутатських комісіях, зауважень та пропозицій не 

надходило. Рішення повністю узгоджене з рішення про 

внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксана Федорівна. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, на 

Погоджувальні раді, пропозицій та зауважень немає, 

просимо підтримати даний 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 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). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Надійшло повідомлення від депутата 

Конотопської міської ради Гланца Віталія Аркадійовича 

щодо його виходу із фракції Українське об’єднання патріотів 

УКРОП в Конотопській міській раді.  

(Повідомлення додається). 

Відповідно до регламенту міської ради депутатська фракція 

складається не менше як із трьох депутатів, у зв’язку із 

виходом депутата Гланца Віталія Аркадійовича із 

депутатської фракції УКРОП в Конотопській міській раді 

припиняє свою діяльність дана фракція. 

 Хвилина мовчання за померлим Почесним Громадянином 

Конотопа Чернієнком Владиславом Вікторовичем. 
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33.Депутатські запити. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для оголошення депутатського запиту надається 

Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

3 лютого у нашому місті сталася трагедія, внаслідок падіння 

крижаної брили постраждало 2 людини, які отримали важкі 

травми, одна з яких виявилася смертельною. До депутатів 

звернулася сестра покійного і постраждала Бачучська Юлія 

Вікторівна, і в результаті депутати вимагають: 

1.Знайти можливість надати матеріальну допомогу 

Бачучській Юлії Вікторівні та її сину Артему на лікування, 

на реабілітацію у зв’язку із тимчасовою втратою 

працездатності та для відшкодування витрат по найму житла 

до повного одужання у сумі 60 тис.грн. 

2.Знайти можливість надати матеріальну допомогу сестрі 

покійного Шляхтовій Світлані Олександрівні на покриття 

усіх витрат пов’язаних із похованням раніше померлого у 

Конотопі Піскарьова Олександра Олександровича у сумі 20 

тис.грн. 

3.Винести на розгляд сесії детальний звіт за останні півроку 

заступника міського голови Омельченка Тараса Павловича 

та в.о. начальника управління ЖКГ міської ради 

Колесникова Артема Юрійовича про роботу в галузі ЖКГ 

міста. 

4.Винести в публічну площину хід розгляду справи про 

трагедію, яка сталася в Конотопі 3 лютого і не допустити 

покарання безневинної людини. 

Підписалися 8 депутатів – Марченко Ю.М., Тягній С.М., 

Євсейчик С.Л., Пащенко І.О., Романенко Н.А., Кондратьєв 

Є.О., Толордава Л.Г., Клименко І.Г. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хочу довести до відома депутатів. Є речі про які я не хотіла 

говорити публічно і зараз в повному обсязі говорити їх не 

буду. Є людяність і говорити про це не зручно. Допомога 

сестрі була надана в повному обсязі. Що стосується Юлії 

Вікторівни, то зараз виписана матеріальна допомога у сумі 8 

тис.грн. депутатами і вона продовжується виписуватися. 

Якщо депутати, які підписували депутатський запит знайомі 

з роботою бюджету, то ви розумієте деякі речі, які є 

недоцільними.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування депутатський запит Пащенко І.О., 

прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Пащенко І.О. 

 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Наступний депутатський запит Толордави Левана Гівієвича. 

Толордава  

Леван Гівієвич 

У зв’язку із великим зверненням громадян щодо отримання 

матеріальної допомоги прошу надати дозвіл використання 

чи додаткового використання депутатських коштів в сумі 20 

тис.грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування депутатський запит Толордави Л.Г., 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Толордави Л.Г. 

 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Є ще один депутатський запит Пащенко Інни Олексіївни. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

З 1 січня 2018 року внесено зміни до Закону України «Про 

основи надання медичної допомоги в Україні» і 27 грудня 

2018 року вийшла Постанова КМУ «Про порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного комунального закладу охорони здоров’я». Тому 

я пропоную, щоб увійти в правове русло, негайно, на 

найближчий виконком винести склад конкурсної комісії та 

надати оголошення про призначення конкурсу. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Пащенко І.О. (ІІ) 

 

 

31.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 28 березня 2019 року о 

10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати!  

Пропоную наступну чергову сесію міської ради провести 28 

березня 2019 року о 10.00. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 28 березня 2019 року о 10.00. 
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32.Закриття 35 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі питання, винесені на розгляд тридцять п’ятої сесії, 

вирішені. 

Прошу вас голосувати за закриття сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закриття 35 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.СИЗОН 


