
 

УКРАЇНА  

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 36 сесія міської ради 
 

м.Конотоп 

від 04.04.2019, 10:00    

 

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   26 (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 23 депутати, сесія правомочна. Є 

пропозиція розпочати роботу тридцять шостої сесії. 

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

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 22, 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 присутні: 

Семікоп Сергій Михайлович - начальник Конотопського 

відділу поліції головного управління Національної поліції в 

Сумській області, Плескач Олександр Юрійович - керівник 

Конотопської місцевої прокуратури, Майданевич Андрій 

Вікторович - начальник Конотопського управління 

головного управління Державної фіскальної служби у 

Сумській області; Дубина Юрій Григорович - співробітник 

Конотопського відділу УСБУ по Сумській області. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила про приємну подію, яка відбулась у нашому 

місті, а саме відповідно до вашого рішення  від 13.12.2018 за 

кошти субвенції з державного бюджету для забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа була придбана 

квартира №69 по вул.Братів Лузанів, 59. 

Сьогодні дозвольте виконати приємну місію, вручити ордер 

від вищевказаного житла особі з числа дітей-сиріт 

Павленко Вікторії Анатоліївні, матері двох малолітніх 

дітей Павленко Віолетти Вадимівни, 28.03.2015 р.н., 

Павленка  Назара Вадимовича, 11.04.2017 р.н., мрія якої, 

мати власне житло, здійснилась.  

Вручення ордеру. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Привітання Пащенко І.О. з Днем народження. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 36 сесії міської ради 7 скликання 

 

    04 квітня 2019 року 

№  

з/ч 

Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

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

«Про приватизацію земельних ділянок» 

6.  Про надання в суборенду частини земельної ділянки 

7.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги 

8.  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки в новій редакції 

9.  Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної власності 

10.  Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Конотоп, що підлягають приватизації у 2019 році 

11.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

12.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2019-2020 роки 
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13.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки 

14.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

15.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

16.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 

17.  Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради 

18.  Про підвищення тарифного розряду Комар І.І. 

19.  Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

та Переліку адміністративних послуг 

20.  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

21.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія) 

22.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

23.  Про надання матеріальної допомоги 

24.  Про зміну назви Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської 

міської ради Сумської області та затвердження Положення Центру 

комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Конотопської 

міської ради Сумської області 

25.  Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2019 року», затвердженої рішенням міської ради від 29 

листопада 2018 року (7 скликання 30 сесія) 

26.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2019 рік 

27.  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки» 

28.  Про делегування кандидатів від Конотопської міської ради до складу 

госпітальної ради Конотопського госпітального округу 

29.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

30.  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 

31.  Про звільнення Максименка В.М. 

32.  Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 
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33.  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) 

34.  Про надання згоди на добровільне приєднання Підлипненської сільської 

територіальної громади м.Конотоп до Конотопської міської територіальної 

громади 

35.  Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація відкритих міст» 

36.  Про погодження та підписання меморандуму про взаєморозуміння та 

співпрацю щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої електронної 

демократії «е-DEM» 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження редакційної комісії  

 0.2 Затвердження порядку денного   

 1 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4 Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

 5 
Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок»   

 6 Про надання в суборенду частини земельної ділянки   

 7 
Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги   

 8 
Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки в новій редакції   

 9 Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної власності   

 10 
Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Конотоп, що підлягають приватизації у 2019 році   

 11 
Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

«Теплогарант» на 2019-2020 роки   

 12 

Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2019-

2020 роки   

 13 
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки   

 14 
Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне»   
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 15 
Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 16 
Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства   

 17 Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради   

 18 Про підвищення тарифного розряду Комар І.І.   

 19 
Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг та 

Переліку адміністративних послуг   

 20 

Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 2016-

2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 

сесія)   

 21 

Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія)   

 22 
Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 23 Про надання матеріальної допомоги   

 24 

Про зміну назви Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської 

міської ради Сумської області та затвердження Положення Центру комплексної 

реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської ради Сумської 

області   

 25 

Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2019 року», затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 2018 

року (7 скликання 30 сесія)   

 26 

Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста Конотоп на 2019 

рік   

 27 Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки»   

 28 
Про делегування кандидатів від Конотопської міської ради до складу 

госпітальної ради Конотопського госпітального округу   

 29 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік   

 30 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік   

 31 Про звільнення Максименка В.М.   

 32 
Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік   

 33 

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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 34 

Про надання згоди на добровільне приєднання Підлипненської сільської 

територіальної громади м.Конотоп до Конотопської міської територіальної 

громади   

 35 
Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

відкритих міст»   

 36 

Про погодження та підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю 

щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої електронної демократії «е-

DEM»   

 37 
Про проведення наступної чергової сесії міської ради 24 квітня 2019 року о 

10.00   

 38 Закриття 36 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: 

Назаренка Ігоря Михайловича; 

Льовшин Наталю Олександрівну. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Назаренко І.М., Льовшин Н.О. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Назаренка Ігоря Михайловича; 

Льовшин Наталю Олександрівну. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою редакційної 

комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Назаренка Ігоря 

Михайловича. 

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 
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"ВІЧЕ" при проведенні сесії (запускає хід сесії, проводить 

реєстрацію депутатів, проведення і фіксацію результатів 

голосувань, вносить зміни до порядку денного (доповнення, 

зміна послідовності розгляду питань та ін.), відслідковує 

наявність персональних електронних карток у пультах 

депутатів у реальному часі ходу сесії). 

2.Яременко Наталія Анатоліївна – відслідковує роботу 

системи в сесійній залі. 

3.Деряпа Артем Вікторович, Лушня Владислав Леонідович - 

відповідальні за технічне обслуговування системи 

електронного голосування ВІЧЕ до та під час сесії. 

Шановні депутати! Прохання до вас під час голосування не 

виймати і не вставляти картки, оскільки дані дії під час 

голосування призводять до збою системи. Під час 

голосування ви можете голосувати: «За», «Проти», 

«Утримався», але не виймати картки. 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного тридцять шостої 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. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

тридцять шостої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

36 сесії міської ради 7 скликання 

№  

з/ч 

Назва рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

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

«Про приватизацію земельних ділянок» 

6.  Про надання в суборенду частини земельної ділянки 

7.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги 
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8.  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки в новій редакції 

9.  Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної власності 

10.  Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Конотоп, що підлягають приватизації у 2019 році 

11.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

12.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2019-2020 роки 

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

комунального господарства на 2019-2020 роки 

14.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

15.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

16.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 

17.  Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради 

18.  Про підвищення тарифного розряду Комар І.І. 

19.  Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

та Переліку адміністративних послуг 

20.  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

21.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія) 

22.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

23.  Про надання матеріальної допомоги 

24.  Про зміну назви Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської 

міської ради Сумської області та затвердження Положення Центру 

комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Конотопської 

міської ради Сумської області 

25.  Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2019 року», затвердженої рішенням міської ради від 29 

листопада 2018 року (7 скликання 30 сесія) 

26.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2019 рік 



9 

27.  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки» 

28.  Про делегування кандидатів від Конотопської міської ради до складу 

госпітальної ради Конотопського госпітального округу 

29.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

30.  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 

31.  Про звільнення Максименка В.М. 

32.  Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

33.  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) 

34.  Про надання згоди на добровільне приєднання Підлипненської сільської 

територіальної громади м.Конотоп до Конотопської міської територіальної 

громади 

35.  Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація відкритих міст» 

36.  Про погодження та підписання меморандуму про взаєморозуміння та 

співпрацю щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої електронної 

демократії «е-DEM» 
 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект був розглянутий профільною комісією, а також 

головами фракцій, зауважень та пропозицій не надходило, 

пропонуємо підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія пропонує 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 – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 
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2.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект був розглянутий профільною комісією, а також 

головами фракцій, зауважень та пропозицій не надходило, 

пропонуємо підтримати даний проект рішення. 

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 – 22, 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). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект був розглянутий профільною комісією, в ході 

розгляду було вирішено доповнити проект двома пунктами, 

пропоную дане питання розглянути і підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти рішення із доданням двох 

пунктів в цілому. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я оголошую про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  Голосуємо за правку земельної комісії. 
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Тетяна Анатоліївна 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я заявляю про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку комісії – два пункти щодо 

приватної землі громадян. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка земельної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо в цілому. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я заявляю про конфлікт інтересів. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Задав питання до Омельченка Т.П. щодо правки в якій він 

фігурує. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повідомив, що дана земельна ділянка знаходиться у власності 

його родини вже 29 років, а зараз вона остаточно 

оформляється. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект був розглянутий профільною комісією, а також 

головами фракцій, зауважень та пропозицій не надходило, 

пропонуємо підтримати даний проект рішення.  

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 – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 
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5.Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект був розглянутий профільною комісією, а також 

головами фракцій, зауважень та пропозицій не надходило, 

пропонуємо підтримати даний проект рішення.   

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 – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про надання в суборенду частини земельної ділянки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект розглядався профільною комісією. Думка 

комісії була така, щоб перенести на наступну комісію це 

питання з метою заслуховування забудовників. Але при 

розгляді даного питання головами фракцій, було 

запропоновано винести на розгляд дане питання.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Рекомендації комісії – перенести на наступну комісію, 

заслухати наміри будівництва. Погоджувальна рада винесла 

питання на розгляд. Присутні члени комісії, які сьогодні не в 

повному складі, не заперечують щодо винесення питання на 

розгляд сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Плескач 

Олександр Юрійович 

(керівник 

Конотопської місцевої 

прокуратури) 

Задав питання чому фірма «Еталонбуд Іко» отримує 

земельну ділянку не через аук4ціон, а через суборенду. 
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Федченко  

Андрій Іванович 

Повідомив, що чинним законодавством передбачена 

можливість передачі в суборенду земельної ділянки, тому і 

був підготовлений даний проект рішення. 

Плескач 

Олександр Юрійович 

(керівник 

Конотопської місцевої 

прокуратури) 

Повідомив, що там спрямовано кримінальне провадження до 

суду, оскільки були порушені умови підвищеної небезпеки. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Так, на скільки я знаю була перевірка щодо функціонування 

газової заправки. Там так, є якісь питання з боку 

контролюючих органів, але у нас по земельним питанням 

людина виконує умови договору, сплачує кошти, тобто з боку 

земельного законодавства порушень немає. 

Плескач 

Олександр Юрійович 

(керівник 

Конотопської місцевої 

прокуратури) 

Повідомив, що якби виставили на аукціон, то були б більші 

надходження коштів до бюджету. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Я розумію, що якби було виставлено, то можливо отримали б 

більше коштів, а можливо взагалі втратили те, що маємо. Але 

розірвати договір можливо за згодою сторін або в силовому 

порядку. Підставою для розірвання в силовому порядку 

повинні бути виключно не виконання умов договору. Цих 

порушень в даний момент немає.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я на Погоджувальній раді не голосував за це питання, наша 

фракція не буде приймати рішення по цьому питанню. У нас є 

питання по пункту 3 даного рішення. Це питання пов’язане з 

річкою Єзуч, це біля залізничного переїзду, там ведеться 

будівництво, є певні там дерева і наближається до річки. Тому 

теж можливе звернення до міської ради і до прокуратури дати 

правову оцінку по пункту 3. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Яка Ваша пропозиція? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Ми не будемо голосувати по цьому рішенню. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Враховуючи те, що у представника прокуратури є зауваження, 

то можливо буде краще підтримати пропозицію земельної 

комісії і зняти з розгляду до наступної сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування пропозицію земельної комісії щодо 

зняття цього рішення з порядку денного.  

Демеха  

Наталія Іванівна 

У комісії була рекомендація перенести на наступну комісію 

даний проект рішення і заслухати наміри будівництва. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за зняття цього питання з порядку денного для 

того, щоб комісія могла доопрацювати цей проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняття питання з порядку денного. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував визначити чіткий термін коли зустрінеться по 

цьому питанню земельна комісія і інші депутати, щоб не було 

безпідставних відмов в суборенді. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ми підтримали пропозицію земельної комісії перенести на 

наступне сесійне засідання, а до цього зустрітися і заслухати 

заявників.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Зазначила, що по першому пункту проекту рішення є чинний 

договір оренди і підстав його розірвати немає.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що це питання не блокується, у нас є час до 

наступної сесії з’ясувати це питання із прокуратурою і 

винести його на наступну сесію. 

 

7.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект був розглянутий профільною комісією, а також 

на Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не 

надходило, пропонуємо підтримати даний проект рішення.   

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 – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки в новій редакції. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

депутатських комісіях, на засіданні голів фракцій, зауважень 
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не було, пропоную підтримати даний проект рішення. 

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? 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Минулого разу на сесії я задавав питання про генеральний 

план міста і не маю відповіді. Ми виділяли кошти в сумі 60 

тис.грн, щоб розібратися чи правильно ми робили до цього 

часу і зараз затверджуємо програму на майбутнє. Тому нічого 

не зроблено в цьому питанні, хотілося б почути чи звернулися 

до Міністерства будівництва, архітектури, ЖКГ, щоб вони 

дали правову оцінку нашим діям, можливо це потрібно 

зробити на базі міста Конотоп, щоб приїхало і обласне 

управління архітектури, розповіло нам вірність всіх цих дій і 

тоді освоювати кошти. Головне, щоб до кінця року ми це 

зробили. Тому, я проголосую сьогодні за програму, але прошу 

і в протокол написати, щоб до наступної сесії проінформувати 

депутатських корпус про правові дії виконання генерального 

плану до теперішнього часу і кроки до кінця року. 

У нас заплановано 300 тис.грн. на розробку плану земельно- 

господарського устрою територій населеного пункту. Мені не 

зрозуміло чому воно на певний час, гроші лежать вже більше 

5 років в міській раді, їх не освоюють і знову переносять на 

певний час. Тому я вважаю, що їх потрібно перенести на цей 

рік і освоювати, і паралельно робити генеральний план в 

межах законодавства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Щодо останнього питання. Ці кошти не переносяться, вони є в 

бюджетному рішенні, щоб їх використовувати. 

Щодо 60 тис.грн., які були виділені на сесії на консультації, 

прошу відповісти Омельченка Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

На жаль, я тільки з вчорашнього дня курую відділ 

містобудування та архітектури, але вже деякий час займаюся 

цим питанням. У нас вчора повинна була бути зустріч і 

повинні були бути представники управління містобудування 

та архітектури Сумської ОДА в місті, але те, що у нас була 

підготовка до сесії і той графік який був, не дали можливості 

провести цю зустріч. Але в мене є домовленості, що завтра, 

після колегії Сумської ОДА, я проведу зустріч з керівництвом 

управління і в тому числі ми будемо думати щодо подальших 

кроків. До наступної сесії все це зробимо. 
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Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я на цьому тижні зверталася до Мінрегіону, до заступника 

Парцхаладзе і до Білоуса Сергія Ярославовича з питання, щоб 

надали дорожню карту по генеральному плану міста. Він 

відповів, що найближчим часом вони розмістять цю дорожню 

карту на сайті Мінрегіону.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Тетяна Анатоліївна, прошу визначитися у квітні коли на базі 

Конотопа, публічно із запрошенням ОДА, можливо 

представників Міністерства по вирішенню питання 

м.Конотоп. Ми згідно пропозицій відділу прийняли всі 

рішення, я вважаю, що там кошти є і до кінця року повинні їх 

освоїти, і в м.Конотопі буде зроблений план. Але до кінця 

року виважено закрити проблему генерального плану. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Сергій Іванович, на минулій сесії Ви нам доповідали, що 

приїжджали спеціалісти з Дніпра і казали, що вони ще 

погоджується приїхати. Скажіть, ці спеціалісти можуть вже 

надати рахунок і термін, щоб виконати всі ці питання? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Це спеціалісти ДП «Діпромісто» із м.Києва. Цей інститут 

розробляє нам не перший генеральний план, у нас є договір і є 

терміни виконання робіт.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-

2022 роки в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної власності. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна Конотопської міської ради. 

Левченко  

Ольга Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.  

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про виключення з переліку 

об’єктів приватизації комунальної власності. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Конотоп, що підлягають приватизації у 2019 році. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна Конотопської міської ради. 

Левченко  

Ольга Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.  

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про перелік об’єктів 

комунальної власності територіальної громади міста 

Конотоп, що підлягають приватизації у 2019 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» 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 бюджетній комісії і на 

профільній комісії, були питання, надавалися відповіді, 

просимо підтримати в тому вигляді, які є в матеріалах сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Перше питання. Схема теплопостачання: який стан, що 

зроблено за три місяці, які договори укладені і коли вона буде 

готова, і хто за це все несе відповідальність? 

Друге питання. Я вносив на бюджетній комісії пропозиції, 

Вами не озвучена ця тема і просив з 2020 року перенести на 

2019 рік гроші, які заплановані в сумі 20 млн. 280 тис.грн., а 
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на 2019 рік 4 млн. 650 тис.грн., мінімум 10 млн.грн. перенести 

на 2019 рік. Я не почув відповіді, не враховано, прошу 

поставити на голосування мою пропозицію. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Повідомив, що на схему теплопостачання міста передбачені 

кошти в бюджеті на цей рік, підписали проект договору з 

Сумським Державним університетом на розробку. На 

минулому тижні ми передали повний пакет документів і він 

знаходиться на погодженні в Сумському Державному 

університеті. Ці роботи розбиті на три етапи. Перший етап 

в березні-травні, вони повинні надати розрахунки по 

першочерговим заходам по самим котельням, для того щоб 

ми могли розпочати роботи вже після прийняття рішення 

сьогодні на сесії. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Справа в тому, що у Законі про теплопостачання є стаття 26 

про інвестиційну діяльність у сфері теплопостачання і 

порядок розроблення програм. Там є постанова НКРЄКП, де 

чітко вказано, що ми можемо витрачати бюджетні кошти 

тільки на заходи, які передбачені в схемі теплопостачання. 

Тобто, поки немає схеми теплопостачання, ми бюджетні 

кошти витрачати на КП «Теплогарант» і теплопостачальні 

організації не можемо. Хто відповість за те, що у нас з вересня 

виділені кошти на схему теплопостачання, а її немає до цього 

часу? І я хотіла б побачити той договір, чи проект договору, 

щоб Ви на сесію його принесли, щоб ми його побачили, де він 

підписаний, хоча б проект договору. 

У нас з 1 травня вступає в силу друга частина Закону про 

надання житлово-комунальних послуг. В ній чітко вказано, 

що мешканці міста можуть без дозволу міської ради 

встановлювати в будинках індивідуальне опалення за умови, 

що коли розробляють проект і робиться екологічна оцінка. 

Скажіть, ми зараз маємо надвисокі тарифи у місті, Ви знали 

про цей Закон і можливо ті десятки мільйонів, які ми вже 

виділили на КП «Теплогарант», можливо було б доцільно 

допомогти людям виготовити ті проекти і зробити екологічну 

оцінку, і для багатьох це було б спасінням від отих величезних 

тарифів, які є сьогодні у Конотопі. Ми не зробили нічого за ці 

8 місяців, ні у напрямку індивідуального опалення, ні у 

напрямку схеми теплопостачання, ні у напрямку, щоб ми 

модернізували, чи щось робили на самих теплопостачальних 

організаціях, ми тільки і робимо, що підвищуємо тарифи, 

нічого не робимо з технічного боку для того, щоб ті тарифи 

понижувались. 
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Колесников  

Артем Юрійович 

За минулий рік я не буду казати чому так сталося, оскільки ви 

всі знаєте, що схема теплопостачання за місяць, два, три не 

робиться. Тому в січні цього року було прийнято рішення, 

щоб знову виділити кошти і в 2019 році розробити в повному 

обсязі схему теплопостачання. З лютого, ми як розпорядник 

коштів, розпочали перемовини по всім тим об’єктам, які 

затверджені в загальному фонді і в бюджеті розвитку для того, 

щоб отримати можливість укласти договори і отримати вже 

документи протягом цього року.  

Що стосується індивідуального опалення. Так, є таке право у 

мешканців тих будинків в яких на момент, як вступить в дію 

цей Закон і будинок, який більш ніж на 50% вже на 

індивідуальному опаленні. Але знову ж таки, вони мають 

право звернутися на комісію, комісія розглядає відключення 

цього будинку. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Щодо схеми теплопостачання я підтримую те, що сказав 

Артем Юрійович. Зараз ми паралельно робимо схему, 

інститут робить, ми займаємось, тобто документи вже 

підписані, робота йде і вже через два тижні, я думаю, буде 

перший результат цієї роботи. 

По індивідуальному опаленню є дві речі. Перша – це 

законодавча і друге – те що у нас є 40 котелень в місті і 3 

теплопостачальні організації, є можливості газової системи. 

Наприклад, будинок ОСББ по вулиці Будівельників 44, зараз 

там така ситуація, що більшість мешканців цього будинку 

користується індивідуальним опаленням. Ми проводили 

декілька разів зустрічі з іншими мешканцями, які мають 

бажання теж встановити індивідуальне опалення, але на 

сьогодні десь 11 квартир не бажають встановити 

індивідуальне опалення. Тому, якщо комісія прийме рішення, 

щоб більшість мешканців встановили індивідуальне опалення, 

то які будуть тарифи у тих 11 квартирах я навіть не можу 

порахувати. Тому є єдиний підхід, є ОСББ, є загальні збори 

мешканців, які повинні об’єднатися і зробити так, щоб весь 

будинок був відключений від централізованого 

теплопостачання. Тому це цілком логічно і це повинно бути.  

Білоус  

Інна Василівна 

В комісії теж піднімалося це питання з приводу схеми 

теплопостачання і Бакалина Борис Олександрович сказав, що 

існують певні домовленості з інститутом по поетапному 

виконанню цієї схеми. Тобто, самі проблемні спочатку будуть 

виконані і вже в кінці травня будуть надаватися перші 

пропозиції. Тому комісія піднімала це питання і я сподіваюся, 
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що надавач послуги, СуМДу, буде швидше надавати, щоб ми 

дійсно могли відрегулювати це питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Для того, щоб будинок відключити від центрального опалення 

і дозволити людям встановлювати індивідуальне опалення 

потрібне рішення загальних зборів, яке підтримане більшістю, 

проект будинку, як буде підключене індивідуальне опалення 

до кожної квартири і екологічна оцінка. Більше не потрібно ні 

рішень, ні комісій, нічого, вони надають ці документи, 

теплопостачальні організації повідомляють про відключення і 

діють згідно проекту, і так далі. Ви це знали, цей Закон давно 

прописаний і Ви до цього не готувались, і не порахували, які 

будинки можна було вже давно готувати… 

Щодо 38 котелень, які у нас є. Я за своєю ініціативою 

запрошувала керівника асоціації тепловиків України 

«Теплокомуненерго» і вони говорили, в присутності ще 

декількох депутатів, що нашому місту не потрібні всі 38 

котелень. Можна розробити таку схему, за якою навіть три 

котельні залишаться і будуть працювати на 70%, а решта в 

резерві чи «заморожені». Тобто все залежить від того, яка 

буде схема теплопостачання… Ви сказали, що ми там у січні 

щось приймали, ми виділяли кошти на схему теплопостачання 

і говорили про це… зараз пройшло 8 місяців і Ви тільки зараз 

починаєте «шевелитися», я не розумію чому Ви зволікаєте і 

зараз виправдовуєтеся, а люди переплачують великі кошти в 

Конотопі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Рішення про бюджет було прийнято в грудні, в січні на сесії 

було затверджено соцеконом і заборона використовувати 

капітальні видатки. Про використання капітальних видатків 

ми повернулися на сесії в лютому місяці.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Повідомив, що не почув відповіді від Артема Юрійовича коли 

буде зроблена схема теплопостачання і скільки грошей.  

Ви в цій програмі по КП «Теплогарант» написали 18 заходів, 

тому скажіть, без схеми теплопостачання, які заходи можна 

робити? 

Знову вношу пропозицію додати п.19 – розробка заходів по 

переходу мало і багатоповерхівок на індивідуальне опалення. 

В цей пункт запишіть скільки вам потрібно коштів і 

починайте цю роботу в 2019 році.  

Колесников  

Артем Юрійович 

Що стосується системи теплопостачання. З жовтня минулого 

року розпочався опалювальний сезон, ми розпочали з КП 

«Теплогарант» здійснювати моніторинг вироблення теплової 

енергії, теплової енергії, яка була передана споживачам і 
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вийшли на показники, що 5 котелень, які в цій програмі 

записані першими, це на 2019 рік, їх можна робити 

паралельно, не чекаючи коли буде затверджена схема 

теплопостачання… Це ті котельні, які споживають найбільше 

природнього газу по місту Конотоп по КП «Теплогарант». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Перша правка Огрохіна Івана Миколайовича. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я щодо правки Івана Миколайовича. Дійсно, ми можемо 

перенести заходи з 2020 року на 2019 рік, але у нас є і 

домовленість усіх депутатів, і по бюджетній комісії, що 

програми повинні відповідати фінансам. Тому зараз, на 

даному етапі, воно не буде відповідати. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Іван Миколайович говорить, як ми можемо робити, якщо 

немає схеми і тут же говорить перенести з 2020 року на 2019 

рік таку суму грошей. Я цього не розумію. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Іван Миколайович говорить про те, що є першочергові заходи, 

які прописані в цій програмі і які ми можемо виконувати, 

модернізувати котельні без схеми теплопостачання, це 

реально і нормально, і це можна, і потрібно робити. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Те, що сказав Тарас Павлович, я все розумію, був прийнятий 

бюджет, ми проголосували за пропозиції, які надавалися 

розпорядниками коштів і по заробітній платі, не захищеним 

статтям, тому на сьогодні є вільний залишок біля 75 млн.грн. 

Я хотів би нагадати, колективний наш орган – міська рада, я 

виношу пропозицію і яке колективним органом буде прийняте 

рішення я погоджуся, але я маю право про це казати. Гроші в 

бюджеті є у вільному залишку, тому потрібно розглядати 

питання. Мої дві конкретні пропозиції – прошу з 2020 року 

перемістити 5 млн.грн. на 2019 рік і добавити 19 пункт 

програми щодо розробки заходів по переходу на 

індивідуальне опалення малоповерхівки і багатоповерхівки. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Законодавчо прописано, що поки ми не маємо схеми 

теплопостачання ми не маємо права витрачати бюджетні 

кошти. Я, наприклад, радила б нам прискорити розробку 

схеми теплопостачання і на цьому акцентуватися, щоб ми не 

приймали якісь незаконні рішення. 
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Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Артем Юрійович, Ви пам’ятаєте, коли ми засідали, я ще був 

головою комісії по ЖКГ і на деяких комісіях робили дозвіл, 

деякі будинки в місті, які являються останньою точкою. Я 

наведу приклад – проспект Миру, 28, тоді були збори і КП 

«Теплогарант» був, і Борис Олександрович про цей будинок 

знає, і там є індивідуальне опалення на першому поверсі, це 

магазини і ми тоді збиралися, і там є декілька квартир, де 

пенсіонери, які отримують пенсію 1400 грн., вони ніколи не в 

змозі зробити там індивідуального опалення. Ви думали про 

ці питання, як з цими квартирами бути? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це ті питання, які підняв Іван Миколайович, це правка за яку 

ми будемо голосувати, в пункті 19 – розробка плану переходу 

на індивідуальне опалення і виділення на це коштів. 

Саме цього і стосується друга правка Івана Миколайовича. 

Я ставлю на голосування першу правку Івана Миколайовича 

щодо збільшення фінансування програми КП «Теплогарант» 

за рахунок перенесення заходів з 2020 року на 2019 рік. Це 

перша правка Івана Миколайовича, ставлю на голосування. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Іван Миколайович, сформулюйте конкретно по пунктам, що 

Ви хочете і цифри по цим пунктам. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я задавав питання і почув від Артема Юрійовича. Сьогодні ми 

можемо не чекати схеми, а працювати по п’яти котельням. 

Яка сума. Я маю на увазі ці 5 котелень. Якщо ми не бачили ще 

другу програму, де є там схема модернізації, в цілому 

управління ЖКГ, то будь ласка, там що враховано, що не 

враховано і хотів би нагадати, що на сьогодні по КП 

«Теплогарант», на модернізацію, грошей не виділено ні 

копійки, чи можливо 840… 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

500 тис.грн. було виділено на встановлення лічильників. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Друга правка. Я погоджуюсь із Вашим питанням, прохання, 

можливо це буде не 10 млн.грн., а 5 млн.грн. Після прийняття 

програми і рішення вони можуть ці роботи робити, не чекати 

схему теплопостачання, у межах законодавства.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зараз в програмі виділено 4 млн. 650 тис.грн. на цей рік. Ці 

кошти передбачені фінансовим рішенням, яке ми сьогодні 

будемо приймати.  

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

У мене питання. Якщо є зараз 5 котелень, які ми зараз будемо 

ремонтувати. То хто буде нести відповідальність, якщо якась 

із цих 5 котелень не ввійде в схему оптимізації, так як, 

наприклад, пропозиція її виключити взагалі або 
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законсервувати?  

Колесников  

Артем Юрійович 

Повідомив, що в програму включено 5 котелень на 2019 рік, по 

кожній із цих котелень розписана сума, це кошти, які підуть 

на заміну насосного обладнання, це ніяк схеми 

теплопостачання не стосується. Повідомив, що є 

обладнання, яке встановлено за радянських часів і яке 

витрачає багато електроенергії і кожного місяця КП 

«Теплогарант» сплачує величезну суму коштів за 

електроенергію.  

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Є ще моя правка – прискорити схему теплопостачання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це не правка, це пропозиція, яка буде занесена в протокол. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене питання до Артема Юрійовича. Та пропозиція, яку 

виніс Іван Миколайович, вона Вас задовольняє чи ні? 

Колесников 

Артем Юрійович 

 Це пропозиція перенести заходи з 2020 року на 2019 рік. 

Могиленко 

Павло Арвитович 

 Ви освоїте ці кошти чи ні? 

Колесников 

Артем Юрійович 

 Так коштів немає, я не можу їх освоїти. Кошти виділені тільки 

 4 млн. 650 тис.грн. на заміну насосного обладнання.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю правку Івана Миколайовича щодо збільшення суми 

фінансування на 2019 рік, перенести заходи з 2020 року. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Програма – це бажання, ми її затверджуємо, а фінанси – це 

вже друге рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це зрозуміло, але у нас була домовленість всього 

депутатського корпусу і Ваша пропозиція щодо відповідності 

програм фінансовим рішенням і все. 

Ставлю на голосування дану правку.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 15. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка Огрохіна І.М. щодо 

збільшення фінансування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Друга правка – розробити в програмі пункт 19 «Розробка 

плану переведення опалення для мешканців міста на 

індивідуальне». 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я підтримую те, що нам в програму потрібний цей захід, але 

нам зараз потрібно поставити якусь суму, не може в програмі 

стояти захід без суми, я пропоную поставити 500 тис.грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Якщо я правильно зрозуміла Івана Миколайовича, то його 

правка стосувалася, щоб розробити пункт 19 в цю програму і 

винести його фінансування на наступну сесію, щоб цей пункт 
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обов’язково був. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Це велика робота по переведенню багатоповерхівок міста на 

індивідуальне опалення. Тому я пропоную пункт «Розробка 

заходів на переведення на індивідуальне опалення 

багатоповерхівок міста Конотопа». Це розробка заходів, 

можливо це виллється в окрему програму, ми її далі 

затвердимо і все інше. Скільки коштів Тарас Павлович, 

стільки, щоб вони дійсно із схемою теплопостачання були 

розроблені в межах законодавства.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Але вони можуть бути виділені тільки після того, як заходи 

будуть розроблені. 

Зараз голосуємо за те, щоб цей пункт вставити в програму, він 

був і розробити ці заходи, і затвердити їх потім на сесії. 

Прошу підтримати цю правку.  

Ставлю дану правку на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Огрохіним І.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

підтримки та розвитку комунального підприємства 

«Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного 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 розглядався на профільній комісій, на 

спільному засіданні, зауважень не було, прошу погодити. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії ,просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 
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розвитку комунального підприємства Виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 

на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.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 пропозиції і зауваження, з 

урахуванням цих пропозицій і зауважень ми підготували 

додаток №2 до цієї програми і тому визначені дороги на яких 

буде проводитись поточний ремонт з фінансуванням по 

кожній із них та внесли зміни відповідно до тих зауважень, які 

надавала бюджетна комісія по майданчикам дитячим і 

спортивним.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на комісії, були зауваження та 

пропозиції, які були внесені в протокол і просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Я хочу пояснити для всіх депутатів про рішення, яке вчора 

жваво обговорювалося щодо виділення коштів на кожний 

округ депутата для здійснення депутатської діяльності на 

поліпшення інфраструктури міста до 100 тис.грн. Зараз ці 

кошти виділяються в програмі ЖКГ, ця сума 3 млн. 600 

тис.грн. До 12 числа кожен депутат повинен надати де і як він 

хоче використати ці кошти. Якщо це встановлення дитячого 

майданчика, то це адреса за якою буде встановлений дитячий 

майданчик. Якщо це матеріальна допомога на навчальний 

заклад, який розташований на окрузі, конкретна заява на що, 

але це повинні бути капітальні видатки. Також на бюджетній 

комісії була пропозиція і це повинно бути записано в 

протокол, що ця сума коштів не використовується 

управлінням ЖКГ до наступної сесії поки всі депутати не 

спрямують туди всі свої кошти і на наступній сесії ми їх 

переносимо по об’єктно, кожен депутат зазначає адресу і що 

це. Вчора на Погоджувальній раді було прийнято таке 

рішення. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Ми приймали рішення по програмі ЖКГ, тут сума стоїть 

сьогодні 102 млн.грн. на 2019 рік. Ми прийняли бюджет 



26 

розвитку, ми прийняли інші поточні видатки, мене хвилює 

питання за перший квартал скільки освоєно коштів, скільки 

укладено договорів і чому не вивезено сміття з очагів 

сміттєзвалищ, коли будуть вивезені і кошти, які виділені на 

поточний ремонт, роботи не виконуються, що буде у нас? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всіх цікавить коли почнеться поточний ремонт доріг. По 

поточному ремонту доріг депутатами проголосовані і виділені 

кошти, укладені договори, проводяться тендери. Сьогодні, 

саме перед сесією, я зв’язувалась з облавтодором. До цього 

була розмова, що почнемо з першого квітня. Потім фахівці 

зазначили, що якщо почнемо з 1 квітня, з перепадами нічних 

температур, які зараз є, тому не відповідають за якість, за те 

що цей асфальт, ямковий ремонт протримається довго. Я 

прислуховуюсь до фахівців, після 10 числа у нашому місті 

масово почнеться поточний ремонт доріг. Це та крайня дата, 

якою заїде техніка. Я розумію весь негатив, який я приймаю 

на себе особисто, управління ЖКГ, Тарас Павлович, як 

перший заступник, тому що з першого квітня у нас не 

ремонтуються дороги. Але краще отримати цей негатив зараз, 

ніж отримати його коли ямковий ремонт буде проведений і 

буде проведений не якісно. Тож, після 10 числа в нашому 

місті буде працювати техніка та почнеться поточний ремонт 

доріг. У депутатів є перелік вулиць, в першу чергу це вулиці 

першого порядку, другого та третього порядку по якому 

рухається транспорт і по яким будуть виконані поточні 

ремонти доріг. 

Колесников  

Артем Юрійович 

На 2019 рік загалом по загальному фонду управлінням ЖКГ 

було передбачено 36 млн. 954 тис.грн. Всі ці кошти розписані 

в програмі, яка була прийнята в грудні і вносились зміни на 

кожній сесії. По всім цим коштам, по всім призначенням у 

нас, де необхідно було провести тендери, ми їх провели, 

уклали договори, де у нас були прямі договори, там ми уклали 

прямі договори, підприємства працюють. Тобто те, що 

стосується утримання міста всі організаційні заходи, які 

потрібні були, вони проведені. Сміття в місті прибирається 

вже третій тиждень, погода не дозволяла перший тиждень 

робити це кожного дня, оскільки були дощі. Починаючи з 

минулого тижня, щодня, грейдуються дороги в місті, щодня 

вивозиться гілля, сміття з доріг міста, з узбіч, щодня 

вивозяться підприємствами сміття, гілля, опале листя з 

прибудинкових територій, щодня вивозиться сміття із 

сміттєзбиральних майданчиків і по окремим сміттєзвалищам 
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на території міста. На далі ця робота буде продовжуватись, є 

зараз розпорядження і облдержадміністрації про проведення 

місячника благоустрою, в рамках цієї акції буде проведена 

толока. В нашому місті є розпорядження секретаря міської 

ради про проведення місячника благоустрою, в рамках цього 

розпорядження будуть проводитись заходи на території 

всього міста. 

Що стосується бюджету розвитку, то там також в січні місяці 

затверджено 30 млн.грн., які розписані по об’єктам. Як я 

зазначав з лютого місяця, як ми отримали дозвіл 

використовувати ці кошти, ми провели роботу, де необхідно 

розробляти проектно-кошторисну документацію, з 

проектними організаціями, це саме стосується по підрядним 

організаціям. На цю сесію ми винесли свої пропозиції по 

об’єктам, додатково виділити кошти для того, щоб ми могли 

всі ці об’єкти, там де необхідно проектні роботи, виконати 

проектні роботи, а потім будівельно-монтажні роботи. По 

деяким об’єктам документація готова, зараз ми будемо 

оголошувати тендери на виконання будівельно-монтажних 

робіт. Якщо на цій сесії всі ці наші пропозиції, які ми 

написали, будуть враховані, тоді об’єкти, які зазначені в 

бюджеті розвитку будуть якомога швидше робитись. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Перше, що я хотіла б нагадати, що функція депутатів 

представницька, регуляторно-законодавча і контролююча. 

Для того, щоб нам контролювати процес поточного ремонту, 

капітального ремонту доріг, нам потрібна більш ширша 

інформація по всім цим роботам. Тут у нас написано: вулиця і 

кількість грошей. Потрібна така таблиця: вулиця, скільки 

метрів, яка вартість передбачена, термін виконання і хто 

відповідальний. Щоб ми могли бачити: де, коли і що, і як 

можна проконтролювати, і як будуть виконуватися ці роботи. 

Далі. Я говорила неодноразово, коли ми проектуємо, 

замовляємо проект на капітальний ремонт дороги, я 

неодноразово говорила про те, що обов’язково потрібно туди 

включити технічні умови від водоканалу. Тобто обов’язково у 

проекті передбачати відливи і обов’язково передбачати 

висновок водоканалу, тобто заміну водоканалізаційних мереж 

цією дорогою, щоб потім її не рвати. Як я зрозуміла, у цих 

капітальних, нових ремонтах знову цього немає і знову ми 

будемо повертатися до ремонтів доріг кожного року. Можна 

зробити дороги так як по Лісового, Богдана Хмельницького 

частини, коли не повертатися до них по 10 років. Якщо вже 
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робимо капітальних ремонт, то давайте вже робити його з 

лівньовками, із заміною водоканалізаційних мереж. Чому ми 

не можемо по господарськи використовувати ці кошти? Чому 

ми весь час, кожного року ремонтуємо, ремонтуємо і їздимо 

по ямам? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дуже слушне зауваження щодо контролю виконання якості 

робіт. Як тільки ми приступаємо до виконання робіт, беру на 

себе зобов’язання, що кожного дня, на передодні, буде 

інформація в соціальних мережах, де будуть виконуватись 

роботи, буде повідомлений депутат, який закріплений за цим 

округом. Це дасть можливість і правоохоронним органам 

перевірити якість виконання робіт і що відбувається, і бачити 

це прозоро. Це також дасть можливість кожному мешканцю 

міста контролювати ці роботи, у нас багато громадських 

організацій, які також залучаться до цього процесу. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

В програмі реформування ЖКГ просять додаткові кошти на 

поточний ремонт, на об’єкти. Ви дали відповідь на моє 

питання скільки коштів передбачено, але я не почув 

обґрунтування того, що потрібно. Наприклад, нам на 

поточний ремонт сьогодні надано 15 чи 20 млн.грн. Тетяна 

Анатоліївна розповіла як це буде відбуватися, взяла на себе 

відповідальність, мені це зрозуміло. Мені не зрозумілі 

технологічні питання. Поточний ремонт буде відбуватися 

ямковий, чи будемо засипати, чи капітально? Поясніть. Я за 

те, щоб на першому етапі до Пасхи чи до 1 травня зняти 

ямковість у місті, а потім переходити до другого етапу, як ви 

почали робити це, 100 метрів зробили, а потім все інше. Я не 

за те, щоб зробили 100 метрів, а потім все залишилось у ямках 

і знову їздили, і кожен згадує владу. Тому давайте розглянемо 

питання так, щоб ми зробили поточний ремонт і людям не 

заважало у місті. Друге, я підтримую Інну Олексіївну, щоб це 

був депутатський контроль і кварткоми, які на місцях, і без 

підпису любого контролюючого органу гроші виконавцю, 

поки не буде якісного і добротного поточного ремонту, не 

платити.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зараз прийнято рішення про те, коли буде відбуватися 

капітальний ремонт доріг, що ми самі будемо замовляти 

експертизу кожної ділянки дороги допомагаючи при цьому і 

правоохоронним органам збільшуючи контроль за 

організаціями, які будуть виконувати роботи, щоб це було 

прозоро і відкрито. 

Щодо того, як це буде відбуватися, будь ласка, Артем 
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Юрійович. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Що стосується поточного ремонту доріг. Там ви побачите в 

додатку №2 загальна сума робіт 19 млн. 200 тис.грн. От на ці 

суми коштів, які розбиті по кожній вулиці, якщо взяти 

проспект Миру, тут написано 2 млн.грн, тобто за ці кошти 

буде виконаний повістю ремонт дороги і не залишиться на ній 

ям, в межах діючого законодавства.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ми сьогодні багато роботи дали правоохоронним органам, це 

приємно, буде співпраця. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Ви назвали суму 19 млн.грн, це поточний ремонт. Так? 

Колесников  

Артем Юрійович 

Так. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

А яка сума передбачена на капітальний ремонт? 

Колесников  

Артем Юрійович 

Капітальний ремонт, є у вас додаток 6, там, якщо я не 

помиляюсь, 6 вулиць, там розписані суми. Зараз кожну суму я 

не пам’ятаю. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Тетяна Анатоліївна, Ви пам’ятаєте, коли ми були у заступника 

місяць тому, Ви сиділи біля мене і я в кінці комісії підняв 

питання, яке для мене дуже важливе. Я Вас просив, Ви мені 

обіцяли. Коли ми почнемо займатися садочками в місті 

Конотопі? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що дане питання не стосується програми ЖКГ. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Повідомив, що першим питанням в місті повинне бути 

питання ремонту садочків. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Повідомила, щоб депутатам надали підписаний документ 

щодо ремонту доріг, відповідно до тієї форми, яку зачитала 

раніше. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це як доручення під протокол сесії. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я не отримав відповіді від управління ЖКГ. Він назвав всі 

суми, я назвав цифру 102 млн.грн. Ті кошти, які вже виділені 

на поточний ремонт, на все інше, вони можуть їх освоювати і 

скільки ви додатково просите по цій програмі, на які потреби. 

Просто дайте відповідь фінансово. 

Колесников  

Артем Юрійович 

По програмі ЖКГ на загальний фонд додатково просимо 6 

млн.грн. - 1 млн.грн. на поточний ремонт вуличного 
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освітлення і 5 млн.грн. на поточний ремонт доріг. Є 15 

млн.грн. на поточний ремонт доріг, ще 5 млн.грн. просимо для 

того, щоб закрити ремонт доріг.  

Поточний ремонт вуличного освітлення. На минулій сесії там 

було 2 млн. 700 тис.грн., ми забирали 1 млн.грн. на статутний 

капітал житлово-комунальних підприємств, ми тепер 

повертаємо ці кошти назад. Все що стосується загального 

фонду це все. Все інше іде по бюджету розвитку, по кожному 

об’єкту там окремі суми. На все це в програмі є збільшені 

призначення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за додаток №2, який був наданий. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення рішення додатком №2. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за дане питання в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, питань та 

зауважень не було, прошу підтримати. Він розроблений на 

підставі програми ЖКГ, який передбачає 150 тис.грн. КРЕП 

«Центральне» на поповнення обігових коштів особистого 

капіталу, щоб вони могли придбати кровельні матеріали і 

розпочати вчасно поточний ремонт будинків. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 
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Інна Василівна підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це аналогічний проект рішення щойно проголосованого по 

КРЕП «Центральне». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У мене пропозиція. Ми кожного разу виділяємо на комунальні 

підприємства міста певні суми. Десь мільйон, десь 

півмільйона, десь двісті тисяч і кожну сесію це у нас 

відбувається. Я хотіла б, щоб ми десь включили у програму 

розвитку ЖКГ, чи ще десь комплекс заходів, щоб 

створювались у місті управляючі компанії, повноцінні, щоб 

ми не дотували з бюджету постійно ці неефективні на 

сьогодні ЖЕКи. У нас немає ринку управляючих компаній і 

людям немає з чого вибирати сьогодні. Тому будь ласка, 

активізуйте цю роботу і кожного разу на сесії не виділяйте 

мільйони коштів на неефективні господарства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дякую за слушне зауваження щодо управляючих компаній, це 

дійсно потрібно пришвидшити. 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Житлосервіс». 
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(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, питань та 

зауважень не було, питання підготовлено на підставі програми 

розвитку житлово-комунального господарства.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на профільних комісіях. 

Профільною комісією були надані доручення, ці доручення 

було виконано. На повторному засіданні регламентної комісії 

була внесена правка в частині доповнення пункту 2 рішення 

прізвищем Соловей Сергій Миколайович за пропозицією 

фракції «Батьківщина». 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Толордава 

Леван Гівієвич 

Повідомив, що фракції «Батьківщина» не існує, є лише група. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Пояснила, що відповідно до Регламенту до складу виконавчого 

комітету мають право ввійти політичні сили, які пройшли на 

виборах в 2015 році. Політична партія «Батьківщина» 

представлена в міській раді виборами 2015 року. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Це питання розглядалося на профільній комісії, прошу 

підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Для того, щоб не було ніяких непорозумінь пояснюю. 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради складається з 

представництва кожної політичної партії, яка надала свої 

пропозиції і ввійшла на виборах 2015 року до Конотопської 

міської ради. На даний час було підготовлено рішення, коли 

політична партія «Воля народу» та УКРОП змінювали свої 

представництва. Надійшла пропозиція від політичної партії 

«Батьківщина», яка до цього часу утримувалася від свого 

представника у виконавчому комітеті, надійшла пропозиція 

щодо введення їх представника у члени виконкому. Це право 

кожної політичної сили і тому давайте ми не будемо 

спекулювати з цим питанням.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У мене таке зауваження. У нас на сьогодні кількісний склад 

виконкому 17 чоловік, а якісний склад 13 чоловік. Дві посади 

у нас передбачалося на фракцію «Батьківщина» і на фракцію 

«Свобода», які не скористалися до цього часу своєю посадою. 

Так само ще у нас дві посади передбачалося на представника 

прокуратури, чи поліції, чи СБУ. Вони, я думаю, правильно 

зробили, що відмовилися, тому що контролювати і одночасно 

бути присутнім у виконавчій службі, те що у нас зараз 

більшість депутатського корпусу являються і депутатами, і 

виконавцями, тобто ладу у нас у тому виконкомі немає, у нас 

на сьогодні 4 вакансії. Так само потрібно змінювати 

кількісний склад, нехай не висять ці вакансії, давайте ми 

скажемо всім фракціям, у яких є можливість заповнити і 

заповнити його до кінця. 

Ще у мене пропозиція по кожній кандидатурі голосувати 

окремо, а не пакетом. Це дуже погано, коли ми голосуємо 

пакетом за виконкоми, за ще щось, цю практику потрібно 

припинити. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Відповідаю Вам щодо безладу, який відбувається у 

виконавчому комітеті. До сьогоднішнього дня всі рішення, які 

виносились на виконавчий комітет, вони приймалися. 

Виконавчий комітет працює відповідно до його регламенту в 

штатному режимі. Щодо представництва політичних партій, 

які не були представлені, зараз є пропозиція від політичної 

партії «Батьківщина», це їхнє право. Надійде пропозиція від 

політичної партії «Свобода», також будемо ставити це 

питання на голосування. 

Щодо двох вакантних посад у виконавчому комітеті. Хочу 

наголосити, що на той час, коли ми затверджували 

виконавчий комітет, пропозицій від правоохоронних органів 
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не надходило. На даний час буде запропоновано заповнити ці 

посади. Якщо буде відмова, то у нас є зараз вакантними дві 

посади заступників міського голови і якщо це не буде 

депутатський корпус, то люди мають повне право також 

ввійти у виконавчий комітет. На сьогоднішній день 

регламентною комісією пройдено тільки ці два питання, то ж 

Вашу пропозицію ми почули, у протоколі вона записана. 

Ставлю на голосування дане питання за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

складу виконавчого комітету міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку політичної партії ВО 

"Батьківщина" щодо введення до виконкому їхнього 

представника. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка політичної партії ВО 

"Батьківщина". 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У мене є право поставити це питання ще раз на голосування і 

я прошу всіх підійти до цього дуже зважено, і відповідально. 

Особливо я дуже прошу політичну партію «Народна Партія» 

підійти до цього питання зважено і відповідально.   

Ставлю ще раз на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка політичної партії ВО 

"Батьківщина". 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за це питання в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

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

виконавчого комітету міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про підвищення тарифного розряду Комар І.І. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення обговорювався на профільній комісії, 

зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  Питання розглядалося на комісії, зауважень не було, прошу 



35 

Наталя Олександрівна 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 підвищення тарифного 

розряду Комар І.І. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг та 

Переліку адміністративних послуг. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Марищенко Тетяна Олександрівна, начальник 

центру надання адміністративних послуг міської ради. 

Марищенко  

Тетяна Олександрівна 

Дане рішення розглядалося на профільній комісії, зауважень 

та заперечень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання обговорювалося на профільній комісії, зауваження 

були, роз’яснення надані, прошу 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 

Положення про Центр надання адміністративних послуг 

та Переліку адміністративних послуг. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 2016-

2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 

сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Даний проект рішення було розглянуто під час засідання 

бюджетної комісії та на Погоджувальній раді. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання розглядалося на комісіях, прошу підтримати. 

Сизон  Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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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 внесення змін до 

Комплексної міської програми «Правопорядок на 2016-

2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2016 (7 скликання 9 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Даний проект рішення було розглянуто під час засідання 

бюджетної комісії та на Погоджувальній раді. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання розглядалося, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Задав питання чи враховано зауваження Погоджувальної 

ради щодо військових частин, військкомату, програми 

«Безпечне місто» та інше.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що дані питання враховані і були вже прийняті в 

попередній програмі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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 

Комплексної міської програми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та забезпечення пожежної безпеки 

на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 
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22.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 рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

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 – 23, 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). 

 

23.Про надання матеріальної допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковане рішення на суму 9650 грн. Але 

у зв’язку зі зверненнями громадян сума на сьогодні 

збільшилась до 59200 грн. Прошу підтримати рішення з 

урахуванням всіх звернень на сьогоднішній день. 

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 сум, які будуть надані на протязі дня. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з урахуванням 

всіх пропозицій, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 



38 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Запропонувала продовжити роботу сесії без обідньої перерви. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Продовження роботи сесії без обідньої 

перерви. 

 

24.Про зміну назви Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської 

міської ради Сумської області та затвердження Положення Центру комплексної 

реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської ради Сумської 

області. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект обговорювався на засіданні профільної комісії, 

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. 

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 зміну назви Центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської 

міської ради Сумської області та затвердження 

Положення Центру комплексної реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю Конотопської міської ради Сумської 

області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2019 року», затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 

2018 року (7 скликання 30 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Євдоченко Сергій Михайлович, завідувач сектору 

фізичної культури і спорту відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Даний проект розглядався на профільній комісії, питань та 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 
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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 – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2019 року», затвердженої рішенням міської ради від 29 

листопада 2018 року (7 скликання 30 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста Конотоп на 2019 

рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Євдоченко Сергій Михайлович, завідувач сектору 

фізичної культури і спорту відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді, питань та зауважень не було. 

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 

Там є правка про яку Ви не говорите, включено 155 тис.грн. 

на майданчики. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Даний проект рішення є у кожного депутата. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Саме в такому вигляді ми його приймаємо з правкою, 155 

тис.грн. на ремонт спортивних майданчиків, які знаходяться в 

мікрорайонах міста. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Так. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

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

комплексної Програми підтримки фізкультурно-
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спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Беспала Ольга Віталіївна, начальник відділу освіти 

Конотопської міської ради. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Проект програми обговорювався на профільній депутатській 

комісії, зауважень та заперечень не надходило. 

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 

Зараз саме час надати відповідь на запитання депутата 

Максименка Олександра Михайловича щодо дитячого 

садочку і його стану. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Ольга Віталіївна, ми з Вами це питання вже два роки ніяк не 

можемо вирішити. Ви знаєте, яка катастрофа у «Веселці» та 

11 школі твориться? Я Вас просив, Тетяну Анатоліївну 

просив, мої депутатські звернення вже по два круги пройшли. 

Я прошу почати з початку, зробити проектно-кошторисну 

документацію по ДНЗ «Веселка» та 11 школі. Це є вже 

останній мій крик. Давайте внесемо мою пропозицію, 

винесемо на голосування депутатів, проголосуємо і я буду 

задоволений. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Питання матеріально-технічного забезпечення шкіл і садочків 

зараз не стосується програми «Освіта Конотопа». Тут не про 

те говориться. Питання щодо виділення коштів і 

катастрофічного стану садочку №13 і школи №11, то Вам 

повідомляю, що в рівно такому ж катастрофічному стані 

знаходяться майже всі садочки і майже всі школи. На сьогодні 

ми маємо буквально щоденні звернення від батьків 9 

початкової ланки з приводу того, що обсипається плитка і так 

далі. По кожному закладу є величезні проблеми. На 

останньому засіданні депутатів, де обговорювалися всі 

об’єкти на які виділятимуться кошти на цій сесії, більшість 

пропозицій внесено в останнє питання про зміни до бюджету 

на 2019 рік. Ні я одноосібно цього рішення прийняти не можу, 

ні Тетяна Анатоліївна, ні Ви, це рішення депутатського 

корпусу. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Скажемо таким чином, що дійсно садочок знаходиться не в 

тому стані, в якому повинен знаходиться дошкільний 

навчальний заклад. Зараз виділялися кошти на ті 

першочергові заходи, де взагалі падає дах і падають стіни. По 

виготовленню проектів бачимо, що кожного разу 

залишаються залишки коштів, які будуть спрямовані на 

наступні об’єкти. Спочатку виготовляємо цю проектну 

документацію, залишається залишок і кошти, переносимо їх 

на наступні проекти. І садочок буде враховано обов’язково. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Я конкретики не почув. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ще приблизно місяць Ви її не почуєте, поки не будуть 

використані кошти на виготовлення цих проектів. Будуть 

виготовлені проекти, залишається залишок і кошти, 

переносимо їх саме на дитячий садочок. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Дійсно, неодноразово Олександр Михайлович піднімав це 

питання і ми повинні дослуховуватись до думки депутата, 

тому ми повинні зараз сказати, що місяць-півтора і ми 

приступаємо до розробки проектно-кошторисної документації 

по дитячому садочку на вулиці Прорізна і Свободи.  

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 

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 

Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки». 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про делегування кандидатів від Конотопської міської ради до складу 

госпітальної ради Конотопського госпітального округу. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров’я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на постійних профільних 

комісіях, на Погоджувальній раді, просимо підтримати дане 

рішення. 

Сизон  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Я так розумію, що я маю оголосити про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тут немає ніяких фінансових зобов’язань, тому немає 

конфлікту інтересів. 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про делегування кандидатів 

від Конотопської міської ради до складу госпітальної 

ради Конотопського госпітального округу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров’я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект рішення розглядався на постійній профільній комісії, 

узгоджувальній раді, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Проект даного рішення стосується бюджетного питання і 

виділення коштів в розмірі 8 млн.грн. на придбання 

обладнання. Тобто це програма в яку внесено все одним 

рядком. 

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 – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 

рік. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

30.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 профільних 

комісіях, на кількох засіданнях профільних комісій, були 

надані додаткові пропозиції, були доповнення, які знаходять 

відображення у протоколах комісії. Всі ці пропозиції, про які я 

говорю, були щойно підтримані вами у тих програмах і 

доповненнях до програм, які сьогодні прийняті на сесії. 

Прошу розглянути і підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на бюджетній комісії, на 

Погоджувальній раді, прошу підтримати. Якщо депутати 

бажають, щоб ми зачитали свій протокол, ми можемо його 

зачитати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зачитайте протокол бюджетної комісії. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Пропозиції бюджетної комісії: 

-Управлінню ЖКГ: надати інформацію щодо проведення 

робіт на депутатських округах з таких напрямків: 

1.Поточний ремонт вулиць, прибудинкових територій, 

грейдування; 

2.Капітальний ремонт, реконструкція вулиць; 

3.Освітлення прибудинкової території, вуличне освітлення. 

-Депутатам міської ради: визначити адресу та місце 

встановлення майданчика на загальну суму до 100 тис.грн. та 

надати інформацію до УЖКГ до 12.04.2019., загальна суму 3,6 

млн.грн. 

-Головному лікарю (Згоннику В.П.): надати пропозиції до 

12.04.2019 щодо придбання необхідного обладнання для 

подальшої роботи госпітального округа в м.Конотоп. 

-Начальнику відділу освіти (Беспала О.В.), начальнику відділу 

культури і туризму (Шинкаренко О.В.): надати інформацію 

щодо визначення суми коштів на придбання матеріалів та 

обладнання, інших видів робіт з метою підготовки до нового 

навчального року, до 12.04.2019.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

З усіх цих питань бюджетною комісією був встановлений 

термін – 12 квітня 2019 року. 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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Огрохін  

Іван Миколайович 

Я не отримав до кінця відповіді, частково озвучено 

бюджетною комісією, тому я хотів би пройтися по 

розпорядникам коштів. Перш за все Конотопська ЦРЛ, у нас 

передбачено 6 млн. 600 тис.грн… 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

По Конотопській ЦРЛ у нас передбачено 8 млн. 350 тис.грн., 

із них 6 млн. 600 тис.грн. – це рентген апарат. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я просто зачитую те, що є, я просто не отримав чіткої 

відповіді на рішення по постанові КМУ про створення 

госпітального округу по місту Конотопу. Тому я вважаю, що 

ця сума повинна бути збільшена не на 8 млн. 300 тис.грн., а 

мінімум на 10 млн.грн. з урахуванням тієї потреби, яка є, з 

урахуванням тих побажань чи напрацювань, які можливо 

будуть у майбутньому. Той перелік, що вони давали – це 

виважена тема і стосується госпітального округу. 

Відділ освіти. Дуже багато грошей надали по загальному 

фонду, по бюджету розвитку і зараз ми надаємо теж гроші. 

Тому я не побачив до кінця питання, які протягом цього часу 

депутатський корпус приймав рішення по наданню всім 

закладам освіти грошей, так би мовити, на відміну по 

батьківським напрямкам. Якщо рік-два це був 1 млн.грн., то 

на сьогодні це мінімум два мільйони і максимум три 

мільйони. Я б погодився на 2,5 млн.грн. по дошкільним 

закладам, загальноосвітнім закладам, маються на увазі 

батьківські внески від яких ми відмовилися і покривали ці 

батьківські внески за рахунок бюджету міста. Відповіді не 

отримали і кошти по кожній школі повинні бути. Це 

стосується і культури – музичні школи і все інше. І 

позашкілля. Потрібно на протязі квітня і на протязі літа 

підготувати до 1 вересня всі ці заклади. Я маю на увазі 

позашкілля і які всі до цього відносяться. 

Наступне питання стосується доріг. Ми даємо 

співфінансування на… поточний ремонт добавляємо, потім по 

окремим вулицям і по окремим ділянкам. Я хотів би почути і 

зрозуміти. У нас були проектні роботи виконані раніше на 

одну тему, зараз у нас змінюються і євростандарти, то по 

окремим вулицям у нас вартість робіт збільшена на багато. 

Тому хотілося б почути пояснення з цього: які вулиці, яка 

протяжність, яка вартість всіх цих питань?  

І питання по правопорядку, що я згадував – це по військовій 

частині 990 тис.грн. і 460 тис.грн. по військовому будинку. 

Так? 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Пропозиції щодо цього фінансового рішення розглядалися і 

вчора і сьогодні. Давайте йти по всім пунктам цього рішення. 

Немає заперечень? Немає.  

Пункт 1. 80 тис.грн. передбачено на виконавчий комітет 

Конотопської міської ради на придбання пристрою, який 

озвучує площу і який використовується у випадках 

надзвичайних ситуацій. Цей пристрій працював в міській раді, 

але він був Укртелекому і Укртелеком забрав своє майно. 

Якщо не дай Бог надзвичайна ситуація, ми залишилися без 

оповіщення. 

Якщо ми говоримо про Конотопську ЦРЛ імені Давидова, в 

усіх є ці додатки. Виділена сума коштів 8 млн. 350 тис.грн., 

ми бачимо це по вільному залишку і ми бачимо суму коштів 

450 тис.грн. за рахунок залишку медичної субвенції. Всі ці 

кошти виділені на обладнання. Перша сума виділена на 

капітальне придбання рентген апарату з цифровою обробкою 

зображення, бронхоскоп і дві хірургічні стійки. Виділено 450 

тис.грн. на ремонт медичного обладнання для реанімаційного 

відділення. Була пропозиція бюджетної комісії, щоб ці кошти 

в програмі і бюджеті були записані одним рядком без 

уточнення, які це саме апарати, поки головні лікарі не 

нададуть пропозицію. Ця пропозиція врахована. 

Наступна сума коштів – 155 тис.грн. стосується комунальної 

установи «Спорт для всіх», це ремонт спортивних 

майданчиків, які стоять в мікрорайонах міста на дворових 

територіях. 

Відділ освіти Конотопської міської ради, дошкільні заклади, 

на придбання матеріалів, саме про те, що говорив Іван 

Миколайович, щоб батьки не здавали кошти на придбання, не 

ремонтували навчальні заклади до початку навчального року, 

виділено 350 тис.грн. Врахована потреба цих закладів на 

весну, на літо для того, щоб почати новий навчальний рік і 

потім повертаємося до цього питання. По дошкільним 

закладам капітальний ремонт з метою відкриття додаткової 

групи в ДНЗ №8 «Волошка», дитячий садочок на 

Житломасиві, де є можливість виконавши капітальний ремонт 

створити додаткову групу. Це дасть можливість зменшити 

чергу і навантаження на дитячий садочок.  

Далі. По всім дошкільним, загальноосвітнім, позашкільним 

навчальним закладам передбачені суми коштів на поточний 

ремонт і влаштування зовнішніх відкосів встановлених раніше 

вікон. У дошкільних закладах ця сума складає 100 тис.грн. 
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Врахована потреба всіх закладів дошкільних, в яких зараз 

стоять вікна без зовнішніх відкосів. 

Далі йде питання – 200 тис.грн. про обробку та встановлення 

автоматичної протипожежної сигналізації в дошкільних 

навчальних закладах. 

Загальноосвітні навчальні заклади. Капітальний ремонт 

покрівель спортивного залу ЗОШ №10 по пр.Миру, 65, 

м.Конотоп Сумської області 900 тис.грн. Заходи щодо 

придбання матеріалів для підготовки закладів до начального 

процесу – 500 тис.грн. Поточний ремонт, облаштування 

зовнішніх відкосів – 400 тис.грн. на загальноосвітні навчальні 

заклади. Заходи щодо євроінтеграційного розвитку 

обдарованих дітей – 72 тис.грн. Протипожежна обробка та 

встановлення автоматичних пожежних сигналізацій – 400 

тис.грн. Поточний ремонт водопровідно-каналізаційних 

систем – 400 тис.грн., маються на увазі відливи, відмостки в 

навчальних закладах, де ситуація катастрофічна для того, щоб 

не руйнувалися будівлі. Поточний ремонт покрівель – 200 

тис.грн.  

По освіті. Що стосується питання батьківських внесків. Воно 

повністю виключено наданням коштів, заклади мають 

можливість почати новий навчальний рік. Питання виділення 

коштів навчальним закладам, які сепативно будуть додатково, 

ми до цього питання повернемося в серпні місяці, у нас буде 

перевиконання бюджету і залишок вільного залишку. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я хотів би почути цифру, що потрібно 2,5 млн.грн., виділено 

1,5 млн.грн. і у серпні, що Ви кажете, ще буде виділено 1 

мл.грн. Чи ми даємо відразу всю цифру і вони працюють, і 

починають начальний процес без проблем? Дайте відповідь. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Попереднім рішенням сесії було виділено 600 тис.грн. на всі 

заклади. Зараз передбачено по дошкільним навчальним 

закладам 350 тис.грн., по загальноосвітнім школам 500 

тис.грн., по позашкільним навчальним закладам 45 тис.грн. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Нехай відділ освіти скаже. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Потреба, яку заявили заклади освіти – 2 млн. 600 тис.грн.  

Беспала 

Ольга Віталіївна 

В попередні роки, коли ми виділяли кошти на батьківські, 

остання цифра, яка була виділена в бюджеті – 1 млн. 200 

тис.грн. на всіх. Але протягом року ми ще отримали субвенції, 

багато було використано депутатських коштів, тобто вдалося 

підтримати матеріально-технічну базу на нормальному рівні. 
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У цьому році на 2019 рік при прийнятті бюджету у грудні 

було виділено всього 1 млн.грн. На сьогоднішній сесії наші 

пропозиції теж на 1 млн.грн. Але після того, як вже був 

прийнятий бюджет, ми збирали в закладах потреби, то у них 

потреба була всього на 2 млн. 600 тис.грн. Тобто 1 млн.грн. є, 

1 млн.грн. виділяємо і ще 600 тис.грн. ми будемо у вас 

просити.    

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Потреба 2,6 млн.грн., 1 млн.грн. є, 1 млн.грн. виділяється 

зараз, до 600 тис.грн., які залишаються ми повертаємося до 

цього питання  в серпні.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

По закладам музичним, культури, художнім і так далі. Скільки 

там коштів виділено і скільки потрібно?  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

По позашкільним закладам на придбання кошти також 

виділені, але якщо ви говорите про творчі колективи, то 

такого рішення міською радою не було прийнято щодо 

заборони, батьківські внески також забезпечені. Позашкільні 

заклади враховані. По культурі такого рішення прийнято не 

було, але взагалі таких батьківських внесків на підтримання 

закладів культури немає. Позашкільна освіта врахована в 

освіті. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Запитав кільки потрібно коштів, щоб школи до 1 вересня 

були готові до навчання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що 1 млн.грн., який зараз виділяється достатньо 

для того, щоб школи включилися в навчальний процес. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

У нас по вулицях, які є, є певний кілометр і вартість 

кілометра. З цього року нові пропозиції, нові проекти 

розроблені, нова технологія і вартість збільшена. Нехай 

розповість ЖКГ, що це за вулиці і щоб всі розуміли, що це 

таке. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що у кожного депутата на електронній пошті є 

це роз’яснення. 

Колесников 

Артем Юрійович 

Повідомив, що всю інформацію було розіслано депутатам на 

електронну пошту. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Попрохав інформацію щодо ремонту доріг довести до 

мешканців міста. 

Колесников 

Артем Юрійович 

Перша ділянка буде виконуватись по вулиці Клубній від 

залізничного вокзалу до автовокзалу, загальна протяжність 

ділянки 300 метрів, ширина проїзної частини від 9 до 18 

метрів, площа дорожнього одягу 4215 м2. Загальна вартість по 

цій ділянці робіт 6 млн. майже 100 тис.грн. 

Наступна ділянка – це капітальний ремонт по вулиці Клубній 
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в районі 12 школи. Будівельна довжина ділянка 288 метрів, 

ширина проїзної частини 8-9 метрів, площа дорожнього одягу 

2910 м2. Загальна вартість по кошторису 6 млн. майже 150 

тис.грн. 

Наступна ділянка – реконструкція дороги по вулиці Свободи. 

Будівельна довжина ділянка 254 метри, ширина проїзної 

частини 6-11,5 метрів, площа дорожнього одягу 2646 м2. 

Вартість близько 5 млн.грн.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Іван Миколайович! У мене є пропозиція. Сьогодні після сесії 

Артем Юрійович виступає на ТРО «Кон-Такт», записує по 

кожній вулиці інтерв’ю і ми не витрачаємо зараз час. Добре? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Тетяна Анатоліївна! І останнє. Які нові технології 

використовуються сьогодні по виробництву доріг? 

Колесников 

Артем Юрійович 

Ніяких нових технологій не використовуються. Є технології 

проектною документацією передбачені, які вимагаються 

державними будівельними нормами для доріг такого 

характеру і все. Ніяких нових технологій там немає.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Артем Юрійович! Якщо у нас сьогодні заведено гроші – 20 

млн.грн., це співфінансування державне, то додатково ми 

даємо співфінансування з міського бюджету і якщо ми вклали 

6 чи 8 сантиметрів асфальту, то зараз згідно проекту у нас є 

12-15 сантиметрів щебеню, плюс 6 см. асфальту, плюс ще 8 

см., ось про що йде мова. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Іван Миколайович! З цього питання я зверталася до фахівців, 

є проектна документація, яка проходить експертизу, 

присутній зараз прокурор, правоохоронні органи. Якщо є у 

них запитання, вони будуть відповідати. Не новітні технології. 

Експертиза не пропустить проект дороги, якщо він не 

виконаний відповідно до чинного законодавства. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Тетяна Анатоліївна! Я нічого не маю проти, я за і радуюсь, що 

можливо у нас в місті будуть європейські дороги. І це люди 

повинні знати, що кілометр дороги коштує стільки, там 

коштує стільки і все. Ось про що йде мова. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Артем Юрійович! З в казанням скільки коштує кілометр 

дороги в нашому місті, в області. Я цікавилась і цим 

питанням. Кілометр дороги коштує однаково, якщо однаково 

виконуються будівельні роботи. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Кілометр буде по різному, тому що ширина буде різна. Але ми 

повинні твердо сказати, що капітальний ремонт доріг, як буде 

робитися. Це буде подушка щебеню 12 см., це буде два шари 

асфальту по стільки см. Але, щоб мешканці знали, що це не 

просто закатали якийсь шар асфальту поверх іншого, а це 
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велика робота. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тарас Павлович! Є протокольне доручення вже зараз 

записане, Інни Олексіївни про те, щоб кожна дорога 

контролювалася  депутатським корпусом, правоохоронними 

органами, громадськістю і все це буде виконано. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми неодноразово говорили про те, що підприємство 

«Теплогарант» має дуже великі втрати, ми говорили про 

модернізацію даного підприємства, але в проекті рішення я 

бачу лише 4,6 млн.грн. хоча втрати складають майже 12-16 

млн.грн.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ще виділено 8,5 млн.грн. на КП «Теплогарант» по програмі 

ЖКГ. Тобто всі втрати, які Ви озвучили, вони компенсовані 

даним проектом рішення.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

В даному проекті рішення ми бачимо реконструкцію та 

проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

котельні по пр.Червоної Калини, 10 та вулиці Клубній. Але не 

забуваємо про основну котельню в місті, яка знаходиться по 

Червонозаводській, де майже близько 1 млн.грн. на місяць 

йдуть втрати лише на транспортування. Ми про це дуже 

багато говорили, ми це вивчали і бачили, що саме на цій 

котельні самі великі втрати, які несе підприємство. Але 

нажаль, я не бачу жодної копійки на дану котельню. Яким 

чином ми будемо ремонтувати дану котельню, скільки коштів 

і коли саме будуть надаватися і так далі?   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Миколайович! Коли ми відкриємо заходи по КП 

«Теплогарант» і подивимось модернізацію котельні по 

Червонозаводській, 15, то стоїть 1 млн. 100 тис.грн. 

Я пропоную перейти до голосування по даному питанню. 

Голосуємо дане питання за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо правку бюджетної комісії з усіма прокольними 

дорученнями, які записані. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка бюджетної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за дане питання в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 
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31.Про звільнення Максименка В.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на профільних комісіях. У 

зв’язку із тим, що сесія була перенесена, проект рішення буде 

змінений. Проект рішення щодо змін вам розданий і буде 

звучать «Про затвердження розпорядження про звільнення 

Максименка Володимира Миколайовича». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання розглянуто, пропозиція комісії – винести на розгляд 

сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому в тому 

тексті, який зараз викладений у вас на столах, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звільнення Максименка 

В.М. 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

зауважень та доповнень не надходило, 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 

На комісії даний проект рішення розглядався, питань не 

виникло, прохання підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до 

плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 
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33.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 Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

повністю узгоджений з попередньо прийнятими змінами до 

бюджету, прошу підтримати дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на комісії та на Погоджувальній 

раді, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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). 

 

34.Про надання згоди на добровільне приєднання Підлипненської сільської 

територіальної громади м.Конотоп до Конотопської міської територіальної 

громади. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

прошу підтримати дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Рекомендація комісії винести на розгляд сесії. 

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 надання згоди на 

добровільне приєднання Підлипненської сільської 

територіальної громади м.Конотоп до Конотопської 

міської територіальної громади. 

(Прийняте рішення додається). 
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35.Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

відкритих міст». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

зауважень не надходило, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Було зауваження, щоб надали додаткову інформацію. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Депутатам всім роздана. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Розповіла про дану асоціацію із застосуванням графічних 

слайдів, що відображались на моніторі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Рекомендація комісії винести на розгляд сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про вступ до Місцевої 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

відкритих міст». 

(Прийняте рішення додається). 

 

36.Про погодження та підписання меморандуму про взаєморозуміння та 

співпрацю щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої електронної 

демократії «е-DEM». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, він 

є продовженням попереднього рішення, прошу підтримати 

даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Рекомендація комісії винести на розгляд сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження та 
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підписання меморандуму про взаєморозуміння та 

співпрацю щодо впровадження «Єдиної платформи 

місцевої електронної демократії «е-DEM». 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

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

кого є повідомлення чи заяви? Немає. 

37.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 24 квітня 2019 року о 

10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Пропоную наступну чергову сесію міської ради провести у 

середу 24 квітня 2019 року о 10 годині. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 24 квітня 2019 року о 10.00 

 

38.Закриття 36 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі питання, які винесені на розгляд 36 сесії вирішені, прошу 

вас проголосувати за закриття сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закриття 36 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.СИЗОН 


