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Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Конотопа за І квартал 2019 року
Протягом звітного періоду робота виконавчого комітету була всебічно
спрямована на досягнення позитивної динаміки економічного та соціального
розвитку міста.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам міста за
підсумками І кварталу 2019 року становить 79,7% (оперативні дані).
Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової
продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 52,2%,
ДП «АВІАКОН» – 26,0%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 6,7%, ПАТ «Конотопський
арматурний завод» – 6,8%, ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» - 2,5%.
За оперативними даними за І квартал 2019 року обсяг реалізованої
промислової продукції складає 195,4 млн.грн., що становить 71,3 % до показника
минулорічного періоду.
ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА
До місцевого бюджету за І квартал 2019 року надійшло 217,8 млн.грн., що на
12,6% менше в порівнянні з минулорічним періодом, планове завдання за звітний
період виконано на 98,4%. Виконання планового показника по доходам без
трансфертів становить 101,3%, обсяг надходжень склав 88,6 млн.грн., що на 17,4%
більше, ніж за минулий рік.
Надходження до бюджету розвитку міста за І квартал 2019 року склали 99,2
тис.грн., що становить 34,1% до планового показника та в 2,4 рази більше
показника минулого року.
Надходження коштів від продажу земельних ділянок за звітний період
склали 54,1 тис.грн., що становить 21,3% до планового завдання на звітний період.
Планове завдання на І квартал 2019 року з надходження коштів від оренди
об’єктів комунального майна виконано на 120,4%, до місцевого бюджету надійшло
434,7 тис.грн.
Виконання планового завдання з надходження коштів до місцевого бюджету
від укладених договорів оренди на земельні ділянки за звітний період складає
109,8%, обсяг надходжень становив 3,3 млн.грн., що на 4,9% більше минулорічного
показника.
ІНВЕСТИЦІЇ
У І кварталі 2019 року міська рада, здійснюючи пошук альтернативного
фінансування для реалізації інфраструктурних проектів співпрацювала з Програмою
«U-LEAD з Європою», Державним фондом регіонального розвитку, Програмою
Європейського Союзу ПРООН. В цілому з початку року було підготовлено та
подано на розгляд до донорів фінансового ресурсу 6 проектів.
За
принципом
«єдиного
інвестиційного
вікна»
здійснювався
адміністративний супровід інфраструктурного проекту: грантова програма «CoMDeP» Європейської Комісії (загальна вартість проекту 500 тис.євро) –
здійснювалася підготовка звітності, впроваджувалися інформаційно-комунікаційні
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заходи, здійснювалася підготовка до виконання робіт у ДНЗ№10 «Ялинка»,
гімназії. У рамках супроводу було проведено ряд заходів з проектними
партнерами: прийнято участь у 2 семінарах-тренінгах, організовано зустріч з
експертами програми DemoUkrainaDH.
Місто Конотоп включено до Програми Європейського Союзу ПРООН
«Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних
рішень» (HOUSES), що передбачає стимулювання та підтримку створення ОСББ.
26 березня у приміщенні міської ради відбувся інформаційний семінар проекту та
Міжнародної фінансової корпорації IFC.
Продовжується участь міста у проектах соціально-гуманітарного напрямку:
«Угода Мерів – Схід ІІ», «Демократична школа», «eTwinning Plus».
Здійснювалася організаційна підготовка до впровадження у місті
Громадського бюджету: внесено дані до електронної системи, створеної проектом
«Smart громада», розроблено інструкції та методичні матеріали.
Налагоджено співпрацю з Асоціацією «Україна-Франція». У рамках
співпраці закладами галузі «освіти» та «культури» проведено ряд заходів до
фестивалю «Французька весна в Україні», «Днів Франкофонії в Україні».
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку
підприємництва є Програма підтримки та розвитку малого і середнього
підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки. Головною метою Програми є
створення сприятливого підприємницького середовища в місті, зменшення
чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку
якісними товарами і послугами. Досягнення мети Програми та виконання
зазначених завдань буде здійснюватись шляхом реалізації системи заходів,
спрямованих на динамічний розвиток малого та середнього підприємництва як
важливого чинника регіонального розвитку.
Для підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу у місті створена та
діє відповідна інфраструктура, яка забезпечує сприятливі умови для розвитку
підприємницької діяльності. Це організація роботодавців «Асоціація підприємців
та підприємств малого та середнього бізнесу м.Конотоп» та організація «Агенція
економічного розвитку м.Конотоп».
РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ
За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту підприємств
роздрібної торгівлі (юридичних осіб) за січень-березень 2019 року становить 24,5
млн.грн., що на 2,0% більше, ніж за відповідний період минулого року. За
оперативними даними, обсяг послуг, реалізованих населенню міста за січеньберезень 2019 року збільшився на 2,0% до відповідного періоду минулого року і
становив 46,1 млн.грн. У розрахунку на 1 особу обсяг реалізованих послуг
становить 510,0 грн.
За січень-березень 2019 року в місті відкрито 3 нових підприємства торгівлі
та 2 підприємства побуту.
Постійно вживаються заходи з підтримки місцевих товаровиробників, в
тому числі і виробників сільськогосподарських продуктів, які залучаються до
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участі в ярмаркових заходах, що забезпечує поповнення місцевого бюджету та
спрямоване на недопущення стихійної торгівлі.
ТРАНСПОРТ
З метою забезпечення стабільної та ефективної роботи КП «Конотопське
трамвайне управління», його беззбиткового функціонування для належного
забезпечення якісного надання послуг з перевезення пасажирів громадським
транспортом діє Програма розвитку та забезпечення діяльності комунального
підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки.
В рамках Програми за рахунок міського бюджету комунальному
підприємству «Конотопське трамвайне управління» у 2019 році передбачена
фінансова підтримка у сумі 13,67 млн.грн., що на 13,8% більше ніж у 2018 році. За
звітний період кошти за Програмою були спрямовані на виплату заробітної плати
працівникам підприємства, на оплату витрат за спожиту електроенергію.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної
галузі міста, за звітний період склав 5246,1 тис.грн., що становить 102,7% до
показника минулорічного періоду.
З метою забезпечення належного стану дорожньо-мостового господарства та
безпеки руху, з початку 2019 року, за оперативними даними, виконано робіт з
утримання дорожньо-мостового господарства на 1840,2 тис.грн., прибирання
снігу, льоду та ліквідація наслідків негоди – 428,3 тис.грн., прибирання зупинок
громадського транспорту – 22,6 тис.грн., очищення стічних канав – 1,9 тис.грн.
Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по
вул.Панфілова,
вул.Круговій,
вул.Черняховського,
вул.Ціолковського,
вул.Ярківській, вул.Красногірській, вул.Генерала Тхора, 61, вул.УспенськоТроїцькій, вул.Цілинній, вул.Завгородній, 4-му пров.вул.Пирогова, 3-му
пров.вул.Соборної, вул.Княгині Ольги, 4-му пров.вул.Інтернатної, вул.Береговій,
1-му пров.вул.Береговій, 1-му пров.вул.Бр.Степняків, 2-му пров.вул.РобітничоСелянської на загальну суму 543,7 тис.грн.
В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з початку року
зібрано та вивезено сміття на загальну суму 179,1 тис. грн.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Місто Конотоп як учасник ініціативи Європейської Комісії, зі сталого
енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів, член Асоціації «Енергоефективні
міста України», постійно проводить інформаційно-популяризаційну роботу з
питань енергозбереження серед населення, суб’єктів господарювання міста та
бюджетних установ.
У цьому році місто Конотоп традиційно приєдналося до Всесвітньої
кампанії «Година Землі 2019». Так, завдяки небайдужості та активності громади,
за 1 годину цієї акції енергоспоживання по місту 30.03.2019 зменшилося на
4,267МВт, що рівне скороченню викидів СО2 на 6226 кг та еквівалентне
посадженню 2536 дерев. Це на 3,117 МВт більше ніж минулого року.
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В рамках кампанії у місті проводились заходи спрямовані на популяризацію
енергозбереження.
Учнями ЗОШ №11 було проведено флешмоб «Година Землі 2019», в рамках
якого учасники флешмобу декламували вірш на екологічну тематику, із закликом
берегти природу нашої планети.
Конотопським НВК: ЗОШ I ступеня - ДНЗ «КАЗКА» в рамках даної
кампанії, серед учнів організовано колективний перегляд мультфільмів
екологічного змісту.
Протягом березня в освітніх закладах міста проводилися акції, конференції,
засідання у форматі «круглого столу», тематичні виховні години; виставки
дитячих робіт, конкурси малюнків, стіннівок на екологічну тематику.
Зокрема, Конотопським НВК: ЗОШ I ступеня - ДНЗ «КАЗКА» в рамках даної
кампанії, серед учнів проведено виховний захід «Планета Земля потребує нашої
допомоги»; проведено ранкові зустрічі «Доброго ранку, плането Земля!», цикли
уроків з природознавства, виховні години «Земля – наш дім»; організовано
виставку малюнків «Моя квітуча Земля».
21.03.2019 у міській дитячій бібліотеці з учнями ЗОШ №9 проведено
екологічну годину «Наша Земля – колиска життя». Під час екологічної мандрівки
читачі продемонстрували свої знання про дивовижний світ природи, проглянули
науково-пізнавальну літературу на інформаційно-екологічній виставці «Чарівна
сила природи» та подивились відеосюжети «Сортуй сміття», «Японія - «епідемія»
чистоти».
З 28.03.2019 у центральній міській бібліотеці ім.С.І.Пономарьова для
мешканців міста діяла інформаційна виставка-перегляд «Збережемо дивосвіт
Землі».
28.03.2019 в міській дитячій бібліотеці проведено бесіду-огляд «Планетою
крокує Година Землі» для учнів 3 класу НВК: ЗОШ Іст. Захід був спрямований на
те, щоб учні зрозуміли, що навіть найменша причетність кожного із нас до
здавалося б, дрібниць в масштабах Планети – вимкнути за собою світло в кімнаті,
здати макулатуру на переробку є вагомою підтримкою життя на планеті як
сьогодні, так і в майбутньому.
26.03.2019 у міській раді відбувся інформаційний семінар Проекту HOUSES
та Міжнародної фінансової корпорації на тему «Об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень»
за участі регіонального координатора Сумського ресурсного центру громад та
експерта Міжнародної фінансової корпорації IFC у Сумській області
«Енергоефективність в Україні» WORLD BANK GROUP. У заході також взяли
участь представники ОСББ, управителі будинків, банкіри, керівники відділів та
управлінь виконавчого комітету, депутати міської ради.
У ході зустрічі були обговорені питання перспектив створення ОСББ на
території міста, використання енергозберігаючих технологій у житловому фонді та
їх фінансування, детально роз’яснені ключові аспекти Проекту HOUSES.
Важливою складовою та одним із пріоритетних напрямків роботи
виконавчого комітету міської ради є впровадження політики енергозбереження.
Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів та економному
споживанню у бюджетній сфері спостерігається зменшення обсягу споживання
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теплової енергії. Так за І квартал 2019 року бюджетними установами міста
спожито теплової енергії на 860,4Гкал (на 1,1%) менше ніж за аналогічний період
минулого року.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
На 01.04.2019 за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по
місту становить 8265,0 грн., що на 24,6% більше показника минулого року та на
98% більше мінімальної заробітної плати, встановленої діючим законодавством.
Разом з цим соціальною проблемою залишається погашення заборгованості
з виплати заробітної плати. Станом на 01.04.2019 за статистичними даними
загальна заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах міста
складає 6393,5 тис.грн. (Конотопський механічний завод ХДАВП).
Протягом січня-березня 2019 року проведено 3 засідання міської комісії з
питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації
зайнятості населення, заслухано 3 звіти з питання погашення заборгованості із
виплати заробітної плати по Конотопському механічному заводу ХДАВП.
За результатами проведеної роботи сума погашеної заборгованості із
заробітної плати по Конотопському механічному заводу ХДАВП з початку 2019
року складає 35,5 тис.грн.
За січень-березень 2019 року на засіданнях міської комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації зайнятості
населення розглянуті питання про нарахування та виплату працівникам заробітної
плати та страхових внесків на підприємствах міста та у фізичних осіб-підприємців,
а також щодо легалізації тіньової зайнятості.
Усього з початку 2019 року
проведено роботу з 56 суб’єктами
підприємницької діяльності. За результатами моніторингу, у ході проведеної
роботи 8 суб’єктів господарської діяльності збільшили заробітну плату 15
найманим працівникам в порівнянні з показниками заробітної плати до
заслуховування на засіданнях міської комісії, легалізовано 15 робочих місць, 12
СПД зменшили заборгованість по сплаті ЄСВ на суму 37,1 тис.грн.
Додатково проведено 2 семінари для роботодавців та працівників міста з
питання дотримання трудового законодавства. Загалом заходами було охоплено
близько 60 СПД та їх найманих працівників.
За січень-березень 2019 року проведено 1 інспекційне відвідування, 14
відвідувань з метою роз’яснювальної роботи.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Протягом І кварталу 2019 року призначено:
-державну соціальну допомогу 5415 сім’ям на суму 22614,5 тис. грн.;
-субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 286 сім’ям на
суму 867,8 тис. грн.;
-субсидію на житлово-комунальні послуги 16174 сім’ям на загальну суму
73662,1 тис. грн.
Призначено допомогу 186 особам, тимчасово переміщеним із зони
проведення АТО/ООС, на загальну суму 768,0 тис. грн.
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На 01.04.2019 в місті мешкає 23814 осіб, які мають право на пільги
відповідно до чинного законодавства, з них 1131 особа, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Таким особам було нараховано всіх видів
компенсацій на суму 509,0 тис.грн.
Протягом І кварталу 2019 року 6 особам нарахована компенсація за
здійснене поховання інвалідів війни та учасників бойових дій на суму 19,4
тис.грн., 49 пільговикам нараховані кошти на придбання твердого палива та
скрапленого газу на загальну суму 86,4 тис.грн.
Протягом І кварталу 2019 року 6 осіб отримали санаторно-курортні путівки
для оздоровлення.
Забезпечено засобами технічної реабілітації та інвалідними колясками 7
осіб з інвалідністю.
В І кварталі 2019 року компенсаційні виплати не проводились, в зв’язку з
тим, що не було затверджено розмір середньої вартості санаторно-курортної
путівки, що визначається Міністерством соціальної політики України за поданням
Фонду соціального захисту інвалідів, погодженим з Міністерством фінансів
України.
Протягом звітного періоду надано матеріальну допомогу та компенсаційні
виплати з міського бюджету 142 особам, які мають статус, пов’язаний з участю в
АТО/ООС, на загальну суму 227,4 тис. грн.
Станом на 01.04.2019 в територіальному центрі соціального обслуговування
Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні 3242 особи. За звітний
період надано послуг 3242 особам (із них: мешканцям міста - 3046, села - 196).
У центрі дозвілля та відпочинку територіального центру перебуває на
обслуговуванні 2550 осіб. Соціальні послуги за І квартал 2019 року отримали 225
осіб.
Протягом січня-березня 2019 року в центрі соціальної реабілітації дітейінвалідів Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 81 дитина
даної категорії, 17 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного
Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, пройшли реабілітацію 14 дітей.
Виконуючи державну функцію щодо захисту малозабезпечених верств
населення та контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на цю
мету, за І квартал 2019 року державними соціальними інспекторами управління
соціального захисту населення обстежено 1736 сімей з метою підтвердження їх
права на призначення всіх видів соціальних допомог, одноразових допомог.
Крім обстеження матеріально-побутових умов заявників, державними
соціальними інспекторами було здійснено 505 перевірок правильності
призначення всіх видів допомог.
Проведено 1320 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий
стан отримувачів допомоги та субсидій. За результатами виявлено 10 порушень на
суму понад 67 тис.грн.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
З початку 2019 року послугами центру зайнятості скористались 2150
незайнятих осіб – мешканців міста та району, що на 3,5% менше, ніж за відповідний
період минулого року.
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Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по
працевлаштуванню громадян. Протягом січня-березня 2019 року за направленням
служби зайнятості працевлаштовані 535 мешканців міста та району. В порівнянні з
відповідним періодом минулого року рівень працевлаштування збільшився на 2,1% і
становить 24,9%.
Чисельність зареєстрованих безробітних на 01.04.2019 року складає 1307
осіб, що на 60 осіб менше показника на початок року.
Протягом І кварталу 2019 року з підприємствами,
установами
і
організаціями укладено 15 договорів на проведення громадських робіт на 46 осіб.
Всього з початку 2019 року в громадських та інших роботах тимчасового
характеру прийняли участь 132 особи. Основними видами громадських та інших
робіт тимчасового характеру є прибирання снігу, будівельні та ремонтні роботи на
об’єктах соціальної сфери, відбудова історико-архітектурних пам’яток,
інформування населення про субсидії, підсобні роботи на виробництві.
Протягом звітного періоду проходили профнавчання 140 осіб.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У І кварталі 2019 році заклади охорони здоров’я профінансовано в сумі
29,9 млн. грн., в т. ч. медикаментів - на суму 2,2 млн. грн.
По КНП КМР «Конотопська міська лікарня» забезпечено медикаментами
для лікування в амбулаторних умовах дітей пільгової категорії на загальну суму
115,0 тис.грн.
По КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня ім.ак.М. Давидова»
протягом січня-березня 2019 року надійшла благодійна допомога на суму 21,3 тис.
грн. (набір меблів для гінекологічного відділення, морозильна скриня для
харчоблоку).
На 2019 рік затверджені видатки в розмірі 598,4 тис. грн. на придбання
комп’ютерної техніки для лікарів вторинної ланки та видатки в розмірі 2700,0 тис.
грн. на капітальний ремонт двох лікарняних ліфтів у терапевтичному та
хірургічному корпусах, та пасажирського ліфта в поліклініці по обслуговуванню
дорослого населення. Придбання обладнання та ремонтні роботи розпочнуться з ІІ
кварталу 2019 року.
Відповідно до наказу МОЗ України від 26.01.2018 року № 148 «Про
затвердження Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну
допомогу» проводиться дооснащення медичного закладу.
Продовжується кампанія з підписання декларацій про вибір лікарів з
надання первинної медичної допомоги «Лікар для кожної сім’ї» відповідно до
вимог наказу МОЗ України від 19.03.2018 №503 «Про затвердження порядку
вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу та форму декларації про
вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».
З ІІ кварталу 2019 року розпочнеться реформа фінансування амбулаторної
медичної допомоги, а саме амбулаторних фахівців, які працюють не в стаціонарі:
це лабораторні дослідження, інструментальні обстеження – УЗД, рентген та
консультації лікарів. Для реформування лікарні по програмі «Безкоштовна
діагностика», впровадження електронного документообліку, електронних
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рецептів, електронних лікарняних, електронних направлень до вузьких
спеціалістів на дослідження обрана медична інформаційна система «Medstar», яка
потребує забезпечення комп’ютерами робочих місць всіх спеціалістів поліклінік.
ОСВІТА
Протягом I кварталу 2019 року робота освітянської галузі міста була
спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2018-2019 н.р. у
місті функціонують 14 закладів загальної середньої освіти, де навчаються 6715
учнів.
Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами
забезпечується у 2 спеціальних класах (12 учнів) та в 11 інклюзивних класах (у них –
33 дитини з особливими освітніми потребами). Індивідуальна форма навчання
організована для 36 дітей.
У 14 закладах дошкільної освіти виховуються 2933 дитини. Діти 5-річного віку
охоплені дошкільною освітою у місті стовідсотково. Дошкільна освіта для дітей з
особливими потребами включає 20 груп компенсуючого типу.
Функціонує «Конотопський інклюзивно-ресурсний центр», фахівці якого
проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з особливими
освітніми потребами. Протягом I кварталу 2019 року така оцінка проведена для 46
дітей, 12 дітям надавалися корекційні послуги за окремим графіком занять,
консультативна допомога була надана 140 особам із категорії батьків,
педагогічних працівників закладів освіти міста, працівників служби у справах
дітей, дитячої поліклініки та ін.
Позашкільною освітою у 7 закладах позашкільної освіти міста охоплені 4446
дітей, (62% від загальної кількості дітей шкільного віку). Дитячо-юнацьку спортивну
школу Михайла Маміашвілі відвідують 779 вихованців. Розпочато роботу по
підготовці позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей «Мрія» до
оздоровчої кампанії-2019.
Протягом I кварталу 2019 року робота з інтелектуально обдарованими учнями
проводилася в усіх закладах освіти на належному рівні. Забезпечено участь учнів
закладів загальної середньої освіти у предметних міських, обласних, всеукраїнських,
міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.
Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, що проходив з 11
січня по 10 лютого 2019 року, із 85 учасників стали 42 учні, результативність
олімпіади склала 49,4 %.
Протягом I кварталу 2019 року в закладах освіти міста відзначались пам’ятні дати
та проводились заходи, які поглиблюють знання історії України та формують
національно-патріотичні цінності: єдині уроки історії, виховні години, круглі столи,
зустрічі з волонтерами та учасниками АТО. З-поміж основних напрямків виховної
роботи пріоритетним залишається національно-патріотичне виховання.
20 лютого 2019 року в закладах проведено хвилини мовчання, уроки мужності,
години спілкування, тематичні виховні заходи з вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні «Герої не вмирають».
З нагоди Дня українського Добровольця 14.03.2019 на базі тиру СШ №3
проведені змагання серед учнів 5-7 класів зі стрільби з пневматичної зброї.
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У період з 04.03.2019 по 29.03.2019 в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти відбувся місячник родинно-сімейного виховання «Щаслива
родина». У рамках місячника проведено батьківський день, проект «Урок дають
батьки».
21 березня 2019 відбулося засідання авторської творчої майстерні
Аксьонової О.П. «Особливості упровадження авторської технології з фізичного
виховання «Школа розумного руху» для спеціалістів управлінь (відділів) освіти,
методистів районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів, керівників методичних
об’єднань, обласних творчих груп з дошкільної освіти; інструкторів з фізичного
виховання, вихователів закладів дошкільної освіти області на базі ЗДО №3 «Теремок».
Протягом січня-березня 2019 року проведена значна організаційна робота щодо
проведення зовнішнього незалежного оцінювання: організовано широку інформаційну
кампанію; проведено реєстрацію учасників, навчання та інструктаж старших
інструкторів; 16 та 23 березня проведено пробне ЗНО.
Інформація про діяльність освітянської галузі міста оперативно висвітлюється на
сайті відділу освіти, сайтах закладів освіти міста та у мережі Facebook.
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ та МОЛОДІ
Протягом звітного періоду у місті відбулося 8 молодіжних заходів.
В січні пройшов тренінг для молоді міста на тему "Медіаграмотність" в
рамках міської програми "Молодь".
6 лютого представники студентського та учнівського самоврядування ВНЗ
та ДПТНЗ міста зібралися в малому залі міської ради. У ході спілкування
активісти запропонували цілу низку заходів для покращення та врізноманітнення
молодіжного життя у місті, а також обговорили з посадовцями програму "Молодь"
на 2019 рік.
"День краси" - благодійна акція під такою назвою відбулася 14 лютого в БФ
"Серця любові".
15 лютого у МБК «Сучасник» відбулася концертно-розважальна програма
«Кохання з першого погляду», захід був проведений на виконання міської
програми «Молодь», організований відділом міської ради у справах молоді та
спорту, МБК «Сучасник», відділом культури та туризму Конотопської міської
ради, та профінансовано з міського бюджету.
Також у лютому в МБК «Сучасник» відбулася концертно-розважальна
програма «Калейдоскоп українських традицій». Даний захід проводиться з метою
розвитку волонтерського руху, підтримки діяльності благодійних фондів міста,
формування у молоді активної громадянської позиції, високих моральних якостей
та духовних цінностей.
12 березня у МБК «Сучасник» на виконання міської програми «Молодь»
відбулася концертна програма з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня
«Моя весна».
25 березня для дітей з особливими фізичними потребами було організовано
поїздку на кінну ферму в с.Жолдаки.
На даний час в місті функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому
виховується 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 10
прийомних сімей, де на вихованні знаходиться 16 дітей-сиріт та дітей,
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позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду було створено 2
прийомні сім’ї, до яких влаштовано 3 дітей.
Працівниками служби міської ради у справах дітей постійно поновлюється
банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, що
перебувають в складних життєвих обставинах.
Станом на 01.04.2019 на обліку служби перебуває 129 дітей, позбавлених
батьківського піклування, 62 дітей-сиріт та 16 дітей, що опинились в складних
життєвих обставинах.
Службою міської ради у справах дітей, з метою популяризації
альтернативних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування та
дітей-сиріт, замовлено та розповсюджено буклети відповідної тематики.
В березні 2019 року 4 сім’ям з дітьми, що опинились в складних життєвих
обставинах надано матеріальну допомогу на загальну суму 8 тисяч гривень.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ
Відділом міської ради у справах молоді та спорту було організовано та
проведено 14 заходів місцевого рівня, було прийнято участь у 8 змаганнях
обласного рівня та проведено 4 навчально-тренувальні збори.
Протягом I кварталу 2019 року міським центром фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх» було організовано та проведено 19 спортивних заходів
(міні-футбол, дворовий хокей, підйом на біцепс, армреслінг, настільний теніс,
дартс, волейбол, підтягування на перекладині, гирьовий спорт, шахи). З 01.04.2019
по 07.04.2019 року в мікрорайонах міста проведено спортивно-масові заходи щодо
пропаганди здорового способу життя в рамках «Всесвітнього дня здоров’я»:
змагання з міні-футболу, гирьового спорту та настільного тенісу. Центр спільно з
«Конотопською міською організацією інвалідів Війни Збройних сил та УБД»
провели змагання з шахів та дартсу серед інвалідів війни, Збройних сил та
учасників бойових дій. В цих заходах взяло участь майже 700 мешканців міста
різних вікових категорій.
У січні місяці 2019 року спеціалістами центру були виконані роботи по
заливці ковзанок на спортивних майданчиках по вул. Лісового,48; вул. Генерала
Тхора, 86. Тут мешканці міста зі своїми дітьми мали змогу безкоштовно кататися
на ковзанах.
У лютому місяці, за дорученням першого заступника міського голови
Омельченка Т.П., сектором з фізичної культури та спорту відділу міської ради у
справах молоді та спорту разом з МЦФЗН «Спорт для всіх» було проведено
обстеження спортивного залу по вул. Короленко, 37 для приведення його в
належний стан та подальшого використання за призначенням.
У березні місяці МЦФЗН «Спорт для всіх» Конотопської міської ради
приймав участь в організації та проведенні спортивно - розважальних заходів
міста «Зиму проводжаємо-весну радо зустрічаємо».
КУЛЬТУРА
З початку року на території міста проведено 8 загальноміських культурномистецьких заходів, серед них заходи з нагоди: Дня Соборності України; Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 205-ї річниці з дня
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народження Т.Г.Шевченка; Дня українського добровольця; арт-фестиваль «Зиму
проводжаємо – весну радо зустрічаємо», обласний етап всеукраїнського конкурсу
дитячої творчості «Яскраві діти України», заходи на виконання меморандуму про
співпрацю з національними меншинами міста та інші.
Художні колективи міста взяли участь у 23 міжнародних, всеукраїнських,
регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 126 призових місць.
Відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості
«Яскраві діти України», під час якого двадцять юних фіналістів з різних регіонів
Сумщини демонстрували на сцені свої вокальні здібності.
Започаткований міський арт-фестиваль «Зиму проводжаємо – весну радо
зустрічаємо», у рамках якого було проведено святковий концерт за участі кращих
художніх колективів та виконавців міста, духового оркестру та кавер-гурту
«Даггер» 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України та народного
хорового колективу «Рідна пісня» міського будинку культури «Зоряний».
В краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського відбулася презентація
фотодокументальної виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного
Герба України», підготовленої фахівцями Українського інституту національної
пам’яті.
В міському будинку культури «Зоряний» відбувся Всеукраїнський марафон
хореографічного мистецтва «Freedom». Участь у заході взяли 17 хореографічних
колективів (понад 500 юних танцівників) з різних регіонів Сумщини.
В міському будинку культури «Сучасник» за участю кращих художніх
колективів та виконавців міста відбувся культурно-мистецький захід «Французька
весна в Конотопі». Концерт відбувся у рамках фестивалю французької культури
«Французька весна в Україні», що проводиться у різних регіонах нашої держави з
2004 року. Цьогоріч наше місто теж долучилося до святкування, що відбулось у
рамках підписаного у 2008 році між Конотопом та французьким містом Фумель
договору про співробітництво.
В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського за І квартал 2019 року
проведено 58 екскурсій (залучено 1313 осіб), в «Музеї авіації» проведено 22
екскурсії (залучено 325 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено
20 екскурсій (залучено 252 особи).
Продовжує свою роботу Інтернет-центр на базі центральної міської бібліотеки,
який має окремо обладнане місце для осіб з обмеженими фізичними можливостями. За
звітний період його послугами скористалися 369 відвідувачів, з них – 11 з
обмеженими можливостями.
За І квартал 2019 року галузь профінансована у сумі 5127,8 тис.грн.
Повністю забезпечено видатки на заробітну плану працівників культури та оплату
енергоносіїв. Крім того, за депутатські кошти у сумі 129,8 тис.грн. зміцнено
матеріально-технічну базу закладів культури. Проведено ремонтні роботи
приміщень міського палацу культури на суму 356,2 тис.грн.
Заступник начальника управління економіки

О.КОВАЛЕНКО
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