
ПРОТОКОЛ №1 

  

засідання Громадської Ради 

при виконавчому комітеті Конотопської міської ради 
Малий зал засідань міської ради 

15.03.2019, 13:00 

 

ПРИСУТНІ: 

Заступник міського голови Максименко В.М., представники Виконавчого комітету 

міської ради, представники інститутів громадянського суспільства – члени 

Громадської ради (12 осіб), депутати Конотопської міської ради, мешканці міста. 

  

СЛУХАЛИ: Кузь С.Є. – голова Громадської Ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради – зачитав порядок денний та запропонував його 

затвердити. 

 

1. Підготовка списків виборців. 

2. Надання публічних послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо впровадження 

медичної реформи в міських лікарнях. 

3. Звіт про діяльність Громадської ради за 2018 рік. 

4. Затвердження ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування 

нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Кузь С.Є. – попросив поміняти місцями друге й третє питання порядку 

денного у зв’язку з його нагальною потребою терміново виїжджати до обласного 

центру.  

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з внесеними змінами. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: голова робочої президії Кузь С.Є. - запропонував регламент проведення 

засідання: 

для доповіді – до 10 хв. 

для запитання – до 2 хв. 

Закінчити засідання громадської ради до 14.30. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення засідання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 1. Підготовка списків виборців. 

 



СЛУХАЛИ: 

П’явка В.Б. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборів – розповів, 

що відділом ведеться постійна робота з підтримання бази даних Реєстру в 

актуальному стані. Станом 28.02.2019 на території Конотопської міської ради 

обліковується 63243 виборців. Звернув увагу членів Громадської ради на те, що 

відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» відділ може 

вносити зміни до списків виборців до 25 березня включно. За 2 місяці цього року до 

відділу звернулось більше 1300 виборців для уточнення своєї інформації. Зауважив, 

що дуже корисним є Кабінет виборця де кожен може не виходячи з дому перевірити 

себе в списках виборців. Також розповів, що відділом опрацьовано 75 заяв виборців 

щодо зміни ТЗМГ. Згідно розпорядження працівники відділу чергують і по вихідних 

днях з 9.00 до 17.00 (субота, неділя). Інформація для виборців (тимчасова зміна 

місця для голосування, перевірки даних в реєстрі, чергування працівників відділу) 

розміщена в газеті «Факти +програма TV», «Телегурман», на сторінкам в мережі 

«Фейсбук» міської ради, відділу ведення Державного реєстру виборців, також на 

ТРО «Кон-такт». Завдяки співпраці з головами квартальних комітетів відмітку НСП 

в реєстрі отримали близько 70 виборців і вони зможуть вдома проголосувати. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Кузь С.Є. – запитав, що потрібно зробити членам виборчої комісії для того, щоб 

проголосувати, якщо вони працюватимуть на  виборчій дільниці, яка не закріплена 

за місцем їх реєстрації.  

Олійник В.М. – запитав, як проходить процес підрахунку голосів. 

Краснокутський С.В. – запитав, чи хтось контролює відповідність списків виборців у 

місті. 

Рижкова Л.К. – запитала, чи будуть виїжджати зі скринькою для голосування до тих 

людей, які не можуть прийти на виборчі дільниці за станом здоров’я.  

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 2. Звіт про діяльність Громадської ради за 2018 рік. 

 

СЛУХАЛИ:  
Кузь С.Є. – голова Громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської 

ради – розповів, що Громадська рада у 2018 році здійснювала комунікативну, 

дорадчу та консультативну роботу як консультативно-дорадчий орган, основною 

метою діяльності якого було сприяння підвищенню ролі громадськості у процесі 

управління містом, налагодження ефективної взаємодії між керівництвом міста та 

громадськістю для врахування громадської думки під час формування та реалізації 

міської політики. Члени Громадської ради брали активну участь в засіданнях 

громадської ради, різних комісіях, нарадах при виконавчому комітеті та в масових 

публічних заходах. Протягом 2018 року проведено 5 засідань Громадської ради при 

виконавчому комітеті Конотопської міської ради. Під час засідань розглядались різні 

питання, приймались рішення на основі, яких на виконавчий комітет міської ради 



надавались рекомендації, пропозиції, зауваження щодо вирішення проблемних 

питань. Інформація про діяльність Громадської ради постійно розміщувалася на 

офіційному веб-сайті міської ради та на офіційній сторінці міської ради в мережі 

«Фейсбук». Також звернув увагу представників Громадської ради, які збираються 

подавати документи в новий склад Громадської ради, щоб вони активізували свою 

роботу, вносили реальні пропозиції щодо вирішення тих чи інших питань, що 

стосуються життя та розвитку Конотопа. Побажав усім членам ради продовжувати 

тісно співпрацювати з органами державної влади та органами самоврядування, 

громадськими організаціями, підприємцями та мешканцями міста.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
Олійник В.М. – запитав, як голова Громадської ради оцінює свою роботу. 

Краснокутський С.В. – запитав у голови Громадської ради, чи є він членом комітету 

по розподілу місцевого бюджету для громадських організацій. 

Максименко О.М. – запитав, чи знають члени Громадської ради функції дорадчого 

органу та наголосив на необхідності існування Громадської ради при виконавчому 

комітеті.  

Максименко В.М. – зауважив, що для того, щоб працювала Громадська рада, 

повинен працювати кожен представник її складу. 

Постнов Б.Г. – висловив незадоволення роботою голови Громадської ради. 

Іноземцев О.М. – наголосив, що активність цього скликання Громадської ради 

«нульова». Також подякував всім за їхню роботу. 

Рижкова Л.К. – наголосила на необхідності існування Громадської ради при 

виконавчому комітеті. Також звернулась до представників Громадської ради з 

об’явою щодо можливості її громадською організацією надати гуманітарну 

допомогу людям похилого віку та людям з обмеженими фізичними можливостями.   

 

ВИРІШИЛИ: Доповідь прийняти до відома.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 3. Надання публічних послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо 

впровадження медичної реформи в міських лікарнях. 

 

СЛУХАЛИ:  
Бондаренко Н.М. – завідуюча центральною амбулаторією первинної медичної 

допомоги Конотопської ЦРЛ ім.ак.Михайла Давидова – розповіла, що на 

сьогоднішній день медична реформа первинної ланки триває. До 1 липня 2019 року 

продовжена приписна кампанія до лікарів. Станом на 14.03.2019 року укладено 

42044 декларацій. Всього задіяно в первинній ланці 22-сімейних лікарів, 1-терапевт, 

10-педіатрів. Раніше населення прикріплювалось до лікаря за місцем реєстрації, 

незалежно від того, подобається його рівень кваліфікації чи ні. Тепер населення 

отримало можливість обслуговуватися у того фахівця, якого вони обрали 

самостійно, підписавши з лікарем декларацію, незалежно від прописки. Також 

підписати декларацію можна із приватним лікарем, якщо він підписав договір з 

Нацслужбою здоров’я та отримувати повний пакет первинної медичної 



допомоги безоплатно. При цьому вартість послуг оплачує Національна 

служба здоров’я України. Крім того, у будь-який час можна перезаключити 

декларацію з іншим лікарем. Відтепер 90% проблем зі здоров’ям пацієнтів буде 

вирішувати саме сімейний лікар. Він, за необхідності, буде спрямовувати пацієнтів 

до вузьких спеціалістів для проходження безоплатних консультацій. Ті громадяни, 

які не підписали декларацій з жодним лікарем, з 1 липня 2019 року лікуватимуться у 

вузьких спеціалістів на платній основі, а сімейними лікарями буде безкоштовно 

надаватися тільки перша медична допомога. На даний час матеріально-технічне 

забезпечення первинної ланки склало 65%. До кінця 2019 року заплановано 

повністю забезпечити матеріально-технічне оснащення первинної ланки в 

Конотопській ЦРЛ ім.ак.Михайла Давидова. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шумицький О.В. – запитав, чи всі лікарі первинної ланки забезпечені комп’ютерною 

технікою. 

Олійник В.М. – запитав, які послуги будуть платні. 

Пономаренко В.М. – запитав, скільки лікарів на даний час не заключили необхідний 

обсяг декларацій з пацієнтами.  

Краснокутський С.В. – запитав, якщо людина прописана по району, який 

закріплений за Конотопською міською лікарнею, а декларацію вона підписала з 

лікарем з Конотопської ЦРЛ, то куди їй потрібно звертатися за допомогою і хто 

повинен фінансувати ці послуги. 

Телятник О.С. – запитав, чи буде працювати і надалі окремий лікарський кабінет для 

«чорнобильців» та «афганців». 

  

СЛУХАЛИ:  

Кісєльов Ю.В. – завідувач поліклініки по обслуговуванню дорослих КНП 

Конотопської міської лікарні – надав розгорнуті відповіді на попередні запитання, 

які цікавили присутніх. Зазначив, що в Конотопській міській лікарні працює 16 

спеціалістів первинної ланки, з них 2 терапевти та 2 педіатри вже повністю набрали 

потрібний перелік пацієнтів, всі інші лікарі ще заключають декларації з мешканцями 

міста. На даний час лікарі первинної ланки повністю забезпечені необхідним 

обладнанням. Наголосив, що з 1 квітня 2019 року розпочнеться виписка електронних 

рецептів на «безкоштовні ліки». Надав роз’яснення щодо процедури направлення 

лікарем первинної ланки пацієнтів до вузьких спеціалістів для проходження 

безоплатних консультацій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Краснокутський С.В. – запитав, чи цікавилися лікарі думкою людей про дану 

реформу. Попросив керівництво міста звернути увагу на «благодійні внески», які 

беруть в лікарнях міста. 

Телятник О.С. – висловив незадоволення даною медичною реформою. 

 

ВИРІШИЛИ: Доповідь прийняти до відома.  

Рішення прийнято одноголосно. 



 

Питання 4. Затвердження ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 
Борута Н.В. – завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики – 

подякувала представникам Громадської ради за їхню роботу. Зазначила, що зміна 

керівництва в секторі міської ради з питань внутрішньої політики негативно впливає 

і на діяльність Громадської ради. Пообіцяла, що всі зауваження, озвучені членами 

ради, будуть прийняті до відома та враховані в подальшій роботі. Розповіла про 

процедуру формування нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради. Також запропонувала склад ініціативної групи для 

проведення установчих зборів та прийому документів для формування нового 

складу Громадської ради. Наголосила, що до складу ініціативної групи входять 

делеговані члени діючої громадської ради, представники інститутів громадянського 

суспільства, які не представлені у складі громадської ради та представники 

виконавчого комітету Конотопської міської ради. Склад запропонованої ініціативної 

групи: Борута Наталія - завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики; Бугара Олена - голова Конотопської міської  організації профспілки 

працівників освіти і науки України; Качура Ольга - начальник відділу у справах 

молоді та спорту Конотопської міської ради; Кузь Степан - член громадської 

організації "Український дім Конотопська родина"; Сучко Наталія - голова  

громадської організації «Конотопська зоозахисна організація «Друзі тварин». Також 

запропонувала делегувати ще одного представника від діючої Громадської ради до 

складу ініціативної групи.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Заяць В.О. – запропонував свою кандидатуру до складу ініціативної групи. 

Шумицький О.В. – запропонував кандидатуру Пономаренка В.М.. 

Постнов Б.Г. – підтримав кандидатуру Зайця В.О.. 

Шумицький О.В. – запропонував подати дві кандидатури до складу ініціативної 

групи, а саме Заяць В.О. та Пономаренко В.М.. 

 

Голосували: 

 «За» -  10 

«Проти» – 1 

«Утрималось» - 0 

 

Краснокутський С.В. – сказав, що він проти кандидатури Зайця В.О. і пропонує 

проголосувати окремо за кожного кандидата. 

 

Кандидатура Пономаренко В.М. – отримала  

«За» -  7 

«Проти» – 2 



«Утрималось» - 2  

 

Кандидатура Заяць В.О. – отримала  

«За» -  7 

«Проти» – 2 

«Утрималось» - 2 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад ініціативної групи для проведення установчих 

зборів та прийому документів для формування нового складу Громадської ради, а 

саме до складу увійшли: Борута Наталія - завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики; Бугара Олена - голова Конотопської міської  організації 

профспілки працівників освіти і науки України; Заяць Владислав - член громадської 

організації «Вільних козаків північного кордону війська Запорізького»; Качура Ольга 

- начальник відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради; Кузь 

Степан - член громадської організації "Український дім Конотопська родина"; 

Пономаренко Володимир - голова Конотопського міського товариства споживачів і 

платників податків «Гідність»; Сучко Наталія - голова  громадської організації 

«Конотопська зоозахисна організація «Друзі тварин». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Шумицький О.В. – запропонував закрити засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Конотопської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Закрити засідання Громадської ради. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова громадської ради            С.КУЗЬ 

 

 

  

Секретар громадської ради, 

головний спеціаліст міської ради 

з питань внутрішньої політики                            А.ЩЕРБИНА  

 

 

 

 


