
 

 

Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа за 2019 рік 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам міста за 

підсумками 2019 року становить 77,9%.  

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 34,8%, 

ДП «АВІАКОН» – 39,6%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 12,2%, ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» – 5,7%, ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» - 2,4%. 

За 2019 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 1191,5 млн.грн., 

що становить 76,0 % до показника минулорічного періоду.  

Зниження показників виробництва та реалізації промислової продукції 

порівняно з попереднім роком відбулось за рахунок зменшення обсягів 

виробництва та реалізації на підприємствах, які мають значну питому вагу по 

місту в цілому, зокрема: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» (зниження обсягів 

виробництва на 32,8%), ДП «АВІАКОН» (зниження обсягів виробництва на 

20,0%), ПАТ «Конотопський арматурний завод» (зниження обсягів виробництва 

на 17,0%). 

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

До місцевого бюджету протягом 2019 року надійшло 761,6 млн.грн., що на 

11,3% менше в порівнянні з минулорічним періодом, планове завдання за звітний 

період виконано на 100,5%. Виконання планового показника по доходам без 

трансфертів становить 105,2%, обсяг надходжень склав 374,2  млн.грн., що на 

14,4% більше, ніж за 2018 рік. 

 Надходження до бюджету розвитку міста за  2019 рік склали 235,7 тис.грн., 

що становить 32,5% до планового показника та на 45,0% менше показника 

минулого року.  

 Надходження коштів від продажу земельних ділянок за звітний період 

склали 75,6 тис.грн., що становить 14,0% до планового завдання на звітний період. 

 Планове завдання на 2019 рік з надходження коштів від оренди об’єктів 

комунального майна виконано на 105,2%, до місцевого бюджету надійшло 1806,4 

тис.грн. 

 Виконання планового завдання з надходження коштів до місцевого бюджету 

від укладених договорів оренди на земельні ділянки за звітний період складає 

101,4%, обсяг надходжень становив 13551,4 тис.грн., що на 8,8% менше 

минулорічного показника. 

ІНВЕСТИЦІЇ 

Протягом звітного періоду, здійснюючи пошук альтернативного 

фінансування для реалізації проєктів, виконавчий комітет міської ради 

співпрацював з Програмою «U-LEAD з Європою», Державним фондом 

регіонального розвитку, Програмою Європейського Союзу ПРООН, «Угодою 

Мерів», Агенцією інноваційного, сталого розвитку  та ресурсоефективності, 

«Асоціацією журналістики України», ГО «Місто-сад», ГО «Агенція журналістики 

даних»,  «LUSH Україна Чаріті Пот», Національним агентством з питань 

енергозбереження Республіки Польща та Фондом збереження енергії, проєктом 



 

 

House of Europe («Дім Європи»), ГО «Інститут соціальної політики регіону», 

Український культурним фондом. В цілому з початку року було підготовлено та 

подано на розгляд до донорів фінансового ресурсу 17 проєктів.  

За принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснювався 

адміністративний супровід інфраструктурного проєкту: грантова програма «CoM-

DeP» Європейської Комісії (загальна вартість проєкту 500 тис.євро) – 

здійснювалася підготовка звітності, впроваджувалися інформаційно-комунікаційні 

заходи, завершено реконструкцію ДНЗ№10 «Ялинка», здійснюється реконструкція 

гімназії. У рамках супроводу було проведено ряд заходів з проектними 

партнерами: прийнято участь у 12 семінарах-тренінгах, організовано зустрічі з 

експертами програми DemoUkrainaDH, CoM-DeP. 

Місто Конотоп ввійшло у першу сімку лідерів за приростом рівня прозорості 

інвестиційного сектору (Програма «Transparent Cities/Прозорі міста»). Завдяки 

ефективній  роботі управління економіки міської ради рейтинг виріс з 2,2 до 8,2 

балів. 

Місто Конотоп отримало майже 26 млн.грн. з Державного фонду 

регіонального розвитку на реалізацію соціально-значимих інвестиційних проектів: 

«Реконструкція будівлі Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської 

області по вул. Бр.Радченків,21 (підвищення енергоефективності будівель освітніх 

закладів м.Конотоп) (коригування)» - 5,1 млн.грн; «Капітальний ремонт дороги по 

вул.Клубній  від вул.Кооперативної до будинку №44 по вул.Клубній в м.Конотоп 

Сумської області (коригування)» - 5,7 млн.грн.; «Реконструкція дороги по 

вул.Клубній в м.Конотоп. 2 ділянка (коригування)» - 4,2 млн.грн.; «Реконструкція 

дороги по вул.Лазаревського від пр.Червоної калини до вул.Пушкіна в м.Конотоп 

Сумської області» - 10,9 млн.грн. 

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. 

10 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 4 ініціативні групи 

пройшли курс навчальної програми. Прийнято участь у проєкті «Школа 

соціального проєктування і грант-менеджменту»,  розроблено концепцію розвитку 

території музею авіації, у рамках проєкту ГО «Місто-Сад», на створення 

публічного простору «Зроби краще!». 

Продовжується участь міста у проєктах соціально-гуманітарного напрямку: 

«Угода Мерів – Схід ІІ», «Демократична школа», «eTwinning Plus». 

У 2019 році за підтримки грантового проєкту «Адвокація громадського 

бюджету для успішної реформи децентралізації», програми Європейського Союзу 

«Підтримка громадянського суспільства в Україні», проєкту «SMART громада – 

створюємо разом!» впроваджено «Громадський бюджет міста Конотоп». 6 

проектів-переможців реалізовуватимуться протягом 2020 року. 

У рамках участі у європейській ініціативі «Мери за економічне зростання» 

розроблено План місцевого економічного розвитку. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

На сьогоднішній день важливим є вирішення питань, пов’язаних із процесом  

формування і розвитку сектора малого і середнього підприємництва. 



 

 

У 2019 році по місту кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності по м.Конотоп становить 3142 фізичних осіб підприємців та 287 

юридичних осіб. 

За 2019 рік кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності 

в Конотопі становила 419, у тому числі 33 юридичних осіб та 386 фізичних осіб-

підприємців.  

Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку 

підприємництва є Програма підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2019-2021роки. Головною метою Програми є 

створення сприятливого підприємницького середовища в місті, зменшення 

чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку 

якісними товарами і послугами. 

Обсяг сплаченого єдиного податку до бюджету суб’єктами малого та 

середнього підприємництва у 2018 році становить з юридичних осіб підприємців -  

4170,0 тис.грн., з фізичних осіб – 29336,4 тис.грн., за  2019 рік: з юридичних осіб 

підприємців -  3785,03 тис.грн. (на 9,2% менше показника 2018 року), з фізичних 

осіб – 36449,56 тис.грн. (на 24,2% більше показника 2018 року). 

В рамках реалізації програми проводяться заходи інформаційного характеру 

для суб'єктів підприємницької діяльності через семінари, ЗМІ та соціальну 

мережу. 

Для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва 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». 

З метою зменшення регуляторного впливу на господарську діяльність 

суб’єктів підприємництва, покращення регуляторного середовища у місті, 

протягом 2019 року здійснено 11 періодичних, 1 базове та 1 повторне відстеження 

результативності регуляторних актів. 

Станом на 01.01.2020 продовжує діяти 31 регуляторний акт. 

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК 
За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб за 2019 року становить 1079,0 млн.грн., що на 2,0% 

більше, ніж за відповідний період минулого року. За оперативними даними,  обсяг 

послуг, реалізованих населенню міста за 2019 року  збільшився на 2,0% до 

відповідного періоду минулого року і становив 224,7,0 млн.грн. У розрахунку на 1 

особу обсяг наданих побутових послуг становить 2469,4 грн. 

За звітний період в місті відкрито 16 нових закладів торгівлі, 2 заклади 

ресторанного господарства та 3 підприємства побуту. 

Постійно вживаються заходи з підтримки місцевих товаровиробників, в 

тому числі і виробників сільськогосподарських продуктів, які залучаються до 

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 27,68 млн.грн. (із них за рахунок міського бюджету – 

14,07 млн.грн., за рахунок державного бюджету – 13,61 млн.грн.), що в 2,3 рази 

більше ніж  2018 року. Станом на 01.01.2020 профінансовано 27,23 млн.грн., у 

тому числі: 13,62 млн.грн. – за рахунок міського бюджету (виплата заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам підприємства, оплата витрат за спожиту 

електроенергію, проведення поточного ремонту виробничих та адміністративних 

будівель, оновлення рухомого рейкового складу (0,61 млн.грн., як спів 

фінансування)), 13,61 млн.грн. – за рахунок держбюджету (придбання рухомого 

рейкового складу). 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі міста, за 2019 рік склав 80091,1 тис.грн. (що в 2,1 рази більше, ніж за 2018 

рік). 

 З метою забезпечення належного стану дорожньо-мостового господарства 

та безпеки руху, з початку 2019 року виконано робіт з поточного ремонту доріг та 

прибудинкових територій на суму 21464,3 тис.грн., утримання дорожньо-

мостового господарства – 7492,9 тис.грн., прибирання снігу, льоду та ліквідація 

наслідків негоди – 433,4 тис.грн., прибирання зупинок громадського транспорту – 

198,9 тис.грн., прибирання території міста – 506,3 тис.грн., прибирання 

пам’ятників – 199,9 тис.грн., утримання парків та скверів – 199,9 тис.грн., 

очищення стічних канав – 122,9 тис.грн; поточний ремонт парканів, огорож – 

183,2 тис.грн.; нанесення дорожньої розмітки – 628,7 тис.грн. 

Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по 

вул.Панфілова, вул.Круговій, вул.Гагаріна, вул.Черняховського, 

вул.Ціолковського, вул.Ярківській, вул.Красногірській, вул.Генерала Тхора,61, 

вул.Успенсько-Троїцькій, 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.Р.-Селянської, вул.Г.Гуляницького, вул.Поліській, вул.9-го Січня, 

вул.Прорізній, вул.Н.Волкової, 6-му пров.вул.Північної, 5-му пров.вул.Північної, 

1-му пров.вул.Волочаївської, 1-му пров.вул.Красногірської, пр.Миру,71,  2-му 

пров.вул.Соборної, вул.Маяковського, вул.Пирогова, вул.Літній, вул.Короленка, 

вул.І.Франка (дитячий майданчик), вул.Вирівській, 2-му пров.вул.Цілинної, 1-му 

пров.вул.Поліської, вул.Санчакова, вул.Луговій, вул.Матросова, 1-му-3-му 

пров.вул.Ярківської, вул.Олександрівській, вул.Успенсько-Троїцькій,45, 7-му 

пров.вул.Мічуріна, 1-му пров.вул.Пугачова, 3-му пров.вул.Сарнавської, 3-му 

пров.вул.Нахімова, 1-му–3-му пров.вул.Рибалка, вул.Рибалка, вул.Будівельників, 

вул.Садовій, 4-му пров.вул.Генеарала Тхора, вул.Грибоєдова, вул.Декабристів, 1-

му пров.вул.Сарнавської, вул.Професійній, вул.Клбуній, 1-му 

пров.вул.Грушевського, пл.Миру, вул.Молодіжній, вул.Лазаревського, 

вул.Квартальній на загальну суму 2426,3 тис.грн.  



 

 

З початку року проведено робіт зі спилювання 57 аварійних дерев на суму 

298,1 тис.грн. В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з 

початку року зібрано та вивезено 7368,5 м
3
 сміття на загальну суму  1242,7 тис. грн., 

обрізка гілок дерев – 99,8 тис.грн.  

Крім того здійснювались роботи по технічному обслуговуванню мереж вуличного 

освітлення – 1467,1 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 219,6 

тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 259,2 тис.грн., ремонт пам’ятників – 192,8 

тис.грн., стерилізація безпритульних тварин – 39,6 тис.грн., придбання лав для сидіння – 

93,6 тис.грн., поточний ремонт світлофору по пр.Миру – 60,0 тис.грн. 

Проведено догляд за квітниками та покіс трави на загальноміських територіях на 

загальну суму 1476,7 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, приєдналося до Всесвітньої кампанії  «Година 

Землі 2019». Так, завдяки небайдужості та активності громади, за 1 годину – 

«Годину Землі» 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. 

В червні 2019 місто Конотоп долучилось до Європейського тижня сталої 

енергії (EUSEW). В рамках міського тижня сталої енергії проведена низка заходів: 

спортивне змагання «Веселі старти!», еко-арт акція «Додай місту кольорів», 

тематична виставка «Енергомістечко» та інші. 

Протягом  2019 року у міській раді відбулися ряд інформаційних семінарів 

Проекту HOUSES та Міжнародної фінансової корпорації на тему «Об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих 

енергоефективних рішень», що фінансується Європейським Союзом, для 

ініціативних груп населення, які планують створити ОСББ, та діючих ОСББ. 

У ході зустрічей 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. 

Завершенням циклу тренінгу стало вручення сертифікатів учасникам, які успішно 

пройшли курс навчання. 

З метою, формування свідомого ставлення мешканців міста до економного 

споживання паливо-енергетичних ресурсів, у місті постійно здійснюється 

популяризація енергозбереження шляхом висвітлення актуальних тем у сфері 

енергозбереження через ЗМІ, інтернет-ресурси; трансляції по місцевому 

телебаченню тематичних відеороликів; проведення тижнів енергозбереження; 

промоційних акцій; проведення виховних заходів з енергозбереження в закладах 

освіти та культури міста. 

Протягом 2019 року на впровадження енергозберігаючих заходів у місті було 

направлено 15800,8 тис.грн. (виконано 61 запланованих та 11 позапланових 

заходів). 



 

 

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених заходів 

складає 659,63 тис.грн., у тому числі у: закладах бюджетної сфери - 215,63 

тис.грн.; промислових підприємствах – 65,69 тис.грн.; підприємствах житлово-

комунального господарства та транспорту – 378,31 тис.грн. 

Під час проведення  поточних ремонтів будівель та споруд бюджетних 

закладів міста, було здійснено встановлення віконних конструкцій з 

енергозберігаючими характеристиками в загальній кількості 87 одиниць (загальна 

площа замінених вікон  складає 246,554 м
2
). Середній показник коефіцієнту опору 

теплопередачі становить 0,82 м
2
*К/Вт. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
На 01.01.2020  за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по 

місту становить 9293,0 грн., що на 16,9%  більше показника минулого року та 

вдвічі більше мінімальної заробітної плати, встановленої діючим законодавством.   

Разом з цим соціальною проблемою залишається погашення заборгованості 

з виплати заробітної плати.  
Станом на 01.01.2020 за статистичними даними загальна заборгованість із 

виплати заробітної плати на підприємствах міста складає 7238,7 тис.грн. 

(Конотопський механічний завод ХДАВП). 
Упродовж 2019 року проведено 12 засідань міської комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації зайнятості 

населення, заслухано 12 звітів з питання погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати по Конотопському механічному заводу ХДАВП.  
Протягом 2019 року з метою виправлення ситуації міською радою 

направлено 7 листів з проханням допомогти у вирішенні питання погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати на Конотопському механічному заводі 

ХДАВП, зокрема Президенту України, Прем'єр-міністру України,  керівництву ДК 

«Укроборонпром» та 2 листи генеральному директору ХДАВП. 
За 2019 рік сума погашеної заборгованості  із заробітної плати по 

Конотопському механічному заводу ХДАВП складає 35,5 тис.грн. 
На засіданнях комісії опрацьовуються питання про нарахування та виплату 

працівникам заробітної плати та страхових внесків на підприємствах міста та у 

фізичних осіб-підприємців згідно чинного законодавства, а також щодо легалізації 

тіньової зайнятості. Усього впродовж 2019 року проведено роботу із 201 

суб’єктом господарської діяльності. За результатами моніторингу, у ході 

проведеної роботи 86 суб’єктів господарської діяльності збільшили заробітну 

плату 337 найманим працівникам в порівнянні з показниками заробітної плати до 

заслуховування на засіданнях міської комісії, легалізовано 177 робочих місць, 80 

суб’єктів господарської діяльності усунули інші порушення. 
За 2019 рік інспекторами праці відділу міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності проведено 42 відвідування роботодавців з метою 

роз'яснювальної роботи; проведено 2 інспекційних відвідування з питань 

дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та 1 з питань оформлення 

трудових відносин з найманими працівниками, порушень не виявлено; 1 перевірку 

дотримання законодавства з питань зайнятості населення за поданням управління 

Держпраці, юридичну особу не виявлено за місцезнаходженням. 



 

 

Питання переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства про 

працю було висвітлено в 48 матеріалах у ЗМІ. Протягом 2019 року проведено 9 

семінарів з роботодавцями щодо дотримання законодавства про працю, в цілому 

заходами було охоплено близько 700 осіб.  
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Протягом 12 місяців 2019 року призначено: 

- державну соціальну допомогу  6944 сім’ям на суму 89350,6 тис. грн. (на 

4,5% більше минулорічного періоду); 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 360 сім’ям на 

суму 1227,7 тис. грн. (на 36,8 % менше минулорічного періоду); 

- субсидію на житлово-комунальні послуги 18567 сім’ям на загальну суму 

119220,53 тис. грн. (на 17,1% менше минулорічного періоду). 

Призначено допомогу 184 особам, тимчасово переміщеним із зони 

проведення  АТО/ООС, на загальну суму 3028,3 тис. грн.   

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано 
всіх видів компенсацій на суму 2470,5 тис.грн.  

Організовано санаторно-курортне оздоровлення 28 осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 на загальну суму 204,4 тис.грн. 

 В 2019 році 25 особам нарахована компенсація за здійснене поховання 
інвалідів війни та учасників бойових дій на суму  77,9 тис.грн. 

4097 ветеранам війни виплачено разову грошову допомогу на загальну суму 
5014,9 тис.грн.  

Підприємствами надавачами послуг в 2019 році нараховано пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг на суму 15202,1 тис.грн., з жовтня 2019 року 

управлінням нараховано пільг на суму 298,9 тис.грн. 

Забезпечено засобами технічної реабілітації  260 осіб з інвалідністю, із них 
інвалідними колясками - 72 особи.   

За 2019 року виплачена грошова компенсація за санаторно-курортне 

лікування 16 особам з інвалідністю внаслідок війни та 18 особам з інвалідністю 

загального захворювання та з  дитинства на суму 14,6 тис.грн.  

Протягом 2019 року надано допомогу та компенсаційні виплати з міського 

бюджету 603 особам, які мають статус, пов’язаний з участю в АТО/ООС, на 

загальну суму 1776,7 тис.грн. 

Станом на 01.01.2020 в територіальному центрі соціального обслуговування 
Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні 3637 осіб. За звітний 
період надано послуг 3637 особам (із них: мешканцям міста - 3415, села - 222). 

Протягом січня-грудня  2019 року в центрі комплексної реабілітації дітей-

інвалідів Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 94 дитини 

даної категорії, 30 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного 

Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, пройшли реабілітацію 26 

дітей. 

В центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю 

Конотопської міської ради за  участю вихованців центру за звітний період 

проведено 20 заходів та тематичних бесід. До Міжнародного Дня осіб з 

інвалідністю відбувся День відкритих дверей для дітей з особливими потребами 

Конотопського району та дітей відповідної категорії міста Конотоп з 



 

 

розважальною програмою «Даруй добро». Також вихованці центру прийняли 

участь у спортивних змаганнях організованих міським центром фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Конотопської міської ради. 

Виконуючи державну функцію щодо захисту малозабезпечених верств 

населення та контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на цю 

мету, протягом  2019 року державними соціальними інспекторами управління 

соціального захисту населення обстежено 7726 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 5449 перевірок правильності 

призначення всіх видів допомог. Проведено 10998 перевірок достовірності 

інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомоги та субсидій.  

В результаті проведення перевірок виявлено 284  порушення з боку 

заявників на суму близько 1,5 млн.грн, які будуть повернуті до державного 

бюджету. 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
З початку 2019 року послугами центру зайнятості скористались 5500 

незайнятих осіб – мешканців міста та району,  що на 1,7%  більше, ніж за відповідний 

період минулого року. 

Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по 

працевлаштуванню громадян. Протягом 2019 року за направленням служби 

зайнятості працевлаштовані 2488 мешканців міста та району. В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року рівень працевлаштування зменшився на 0,8% і 

становить 45,2%. 

Чисельність зареєстрованих безробітних на 01.01.2020 року складає 1663 

осіб, що на 296 осіб більше показника на початок року.  

Протягом 2019 року з підприємствами,  установами  і організаціями  

укладено 55 договорів на проведення громадських робіт  на 166 осіб. Всього з 

початку 2019 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

прийняли участь 326 осіб. Основними видами громадських та інших робіт 

тимчасового характеру є підсобні роботи при будівництві та ремонті на об’єктах 

соціальної сфери, відбудова історико-архітектурних пам’яток, інформування 

населення про субсидії, підсобні роботи на виробництві. 

Протягом звітного періоду охоплено профнавчанням 400 осіб.  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Мережа закладів охорони здоров’я міста Конотоп: 

КНП «Конотопська міська лікарня» Конотопської міської ради (83 ліжка), 

структурним підрозділом якої є  1 амбулаторія; 

КНП «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла 

Давидова» Конотопської міської ради (400 ліжок), структурними підрозділами 

якої є  4 амбулаторії (м.Конотоп – 3 (60 224 особи), с. Підлипне (3 497 осіб) та 

фельдшерський пункт с. Калинівка (580 осіб). 

          На базі поліклінічного відділення центральної районної лікарні з 07.08.2013 

функціонує  пункт невідкладної медичної допомоги. 

Конотопська центральна районна лікарня має 17 стаціонарних відділень, із 

них 7 – хірургічного профілю. Функціонує консультативно-діагностичне 



 

 

відділення, відділення хронічного гемодіалізу (на 12 апаратів), працює мамограф 

та комп’ютерний томограф. 

 Забезпеченість стаціонарними ліжками по району на 01.12.2019 року – 47,9 

на 10 тис. населення, що у 1,5 рази вище нормативної, яка затверджена 

розпорядженням голови Сумської ОДА від 04.04.2016 № 163-ОД «Про 

затвердження нормативів забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 

тисяч населення» (30,8 на 10 тис. населення). 

У 2019 році скорочено 70 ліжок: по ЦРЛ – 48, по міській лікарні –  22. 

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» проводилось оснащення медичних закладів. 

В 2019 році Конотопською ЦРЛ придбано обладнання та предметів 

довгострокового користування на загальну суму 11182,4  тис. грн. (комп’ютерні 

комплекси, принтер матричний, лапароскоп гінекологічний, ендоскопічне 

обладнання для проведення урологічних втручань , бронхоскоп , стіл операційний, 

система рентгендіагностична, дефібрилятор, ендоскоп, мобільна рентгенівська 

система в комплекті із робочою системою). 

За звітний період профінансовано капітальний ремонт двох лікарняних 

ліфтів у терапевтичному та хірургічному корпусах на суму 1831,4 тис. грн. та 

682,5 тис. грн. на капітальний ремонт пасажирського ліфта в поліклініці для 

обслуговування дорослого населення.   

За січень-грудень  2019 року  заклади профінансовано в обсязі 139,4 млн.грн. 

(96,7% від затвердженого), в т. ч. медикаментів -  на суму  13,9 млн. грн.    

Для реформування лікарні на вторинному рівні, впровадження електронного 

документообліку, електронних рецептів, електронних лікарняних, електронних 

направлень до вузьких спеціалістів на дослідження обрана медична інформаційна 

система «Medstar»,  забезпечено комп’ютерами робочі місця спеціалістів 

первинної ланки. 

ОСВІТА 

Протягом 2019 року робота галузі освіти міста була спрямована на забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти, реалізацію реформи Нова українська школа та 

розвиток інноваційної діяльності в закладах дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти міста. 

У місті функціонують 14 закладів загальної середньої освіти, де навчаються 6924 

учні, у тому числі 2 навчально-виховні комплекси (629 учнів). 

Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами забезпечується 

у 3 спеціальних класах (18 учнів) та у 13 інклюзивних класах (у них — 41 дитина з 

особливими освітніми потребами). Індивідуальна форма навчання організована для 15 

дітей. 

У 14 закладах дошкільної освіти виховуються 2771 дитина. Діти 5-річного віку 

охоплені дошкільною освітою стовідсотково. Дошкільна освіта для дітей з особливими 

потребами включає 20 груп компенсуючого типу: 14 груп для дітей з порушеннями 

мовлення; 2 групи для дітей з вадами зору; 1 група для дітей з вадами опорно-рухового 

апарату; 1 група для дітей з розумовою відсталістю; 2 групи для дітей із затримкою 

психічного розвитку. 



 

 

Успішно функціонує комунальна установа «Конотопський інклюзивно-

ресурсний центр», фахівці якого проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, надаються корекційні послуги за 

окремим графіком занять та консультативна допомога.  

Позашкільною освітою у 7 закладах позашкільної освіти міста охоплені 4365 

дітей, що складає 63% від загальної кількості дітей шкільного віку. Дитячо-юнацьку 

спортивну школу М.Маміашвілі відвідують 740 вихованців. 

Ефективною була оздоровча кампанія 2019 року. У позаміському дитячому 

закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Мрія» протягом трьох змін оздоровлено 

340 дітей шкільного віку, у тому числі 80 дітей пільгових категорій. На базі закладів 

позашкільної освіти у червні 2019 року працювали 7 профільних таборів, де відпочили 

300 дітей.  

Протягом звітного періоду 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 III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 85 учасників 

стали 42 учні, результативність олімпіади склала 49,4 %. 

У жовтні-листопаді 2019 року відбувся перший етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році. Оновлено міський 

банк обдарованих учнів, у який занесена інформація про 1189 осіб. 

Протягом звітного періоду 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.  

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ та МОЛОДІ 
Протягом звітного періоду у місті відбулося 38 молодіжних заходів,  в тому 

числі такі як:  

19-й фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця»;  

черговий міський фестиваль студентської творчості «Студентська весна 

2019», який проводився з метою подальшого розвитку самодіяльного мистецтва у 

навчальних закладах, підтримки творчої молоді міста, сприяння виявленню та 

показу мистецьких надбань студентства у всіх видах творчості;  

благодійна акція «Пасхальне диво»;  

благодійна акція «Дитяче серденько живи», яка була спрямована на 

придбання медичного обладнання в обласну дитячу лікарню. Протягом акції у 

м.Конотоп було зібрано понад 18 069 тис. грн., і це найбільша сума, зібрана за всі 

роки проведення заходу в місті;  

загальноміський фестиваль «Всі разом за сім’ю»;  

19 травня 2019 року мешканці міста долучилися до проведення 

всеукраїнської акції «Вело день». Це дійство зібрало багато шанувальників 

велоспорту та просто прихильників здорового способу життя. У ході проведення 

«Вело дня» колона велосипедистів проїхала велике коло центральними вулицями 

міста;  



 

 

19 травня 2019 року у центральному парку відбувся День вуличної музики. 

Загалом концертна програма складалася з понад 100 окремих художніх номерів та 

виступів 3 гуртів; 

в червні відбувся традиційний туристичний похід для дітей з особливими 

потребами «Ми разом - туристи»; 

в рамках відзначення фестивалю "Конотопська битва" відбулися виступи 

молодіжних рок-гуртів на центральній сцені міста, велораллі та флешмоб; 

з нагоди відзначення Дня молоді на центральній сцені міста відбувся 

щорічний фестиваль електронної музики «Summer Muzic Festival»; 

6-7 вересня 2019 року відбулися заходи до відзначення Дня міста,  

проведено графіті фестиваль, фестиваль вуличних видів спорту та інші. Також у 

вересні відбулося закриття мото-сезону, здійснено благодійний концерт «З надією 

на життя»; 

23 жовтня відбувся фестиваль творчих здобутків дітей з обмеженими 

можливостями «Сяйво надій»;  

12 листопада в МБК «Зоряний» пройшла конкурсна програма «Кращий 

студент Конотопа». 

Наразі актуальним є питання влаштування дітей до сімейних форм 

виховання. На сьогодні 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, 

позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду було створено 2 

прийомні сім’ї, до яких влаштовано 3 дітей.  

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

виховуються в прийомних сім’ях міста, службою міської ради у справах дітей з 

нагоди Дня захисту дітей організовано відвідування кінної ферми. 

З нагоди Дня усиновлення працівники служби у справах дітей організували 

флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди», до якого були залучені студенти 

вищих навчальних закладів міста, діти, позбавлені батьківського піклування, 

прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі. 

З нагоди Дня спільних дій в інтересах дітей для дітей, що перебувають в 

складних життєвих обставинах, організовано туристичну поїздку до м.Тростянець 

в  «Музейно-виставковий центр «Тростянецький». 

 З нагоди Дня Святого Миколая в будинку культури «Сучасник» для дітей, що 

перебувають на обліку служби міської ради у справах дітей  проведено  святковий 

захід з врученням солодких подарунків. Діти молодшої вікової категорії відвідали 

дитячий розважальний центр «Мадагаскар». 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ 

Сектором з фізичної культури та спорту відділу міської ради у справах 

молоді та спорту було організовано та проведено 63 заходи з них: 19 – навчально-

тренувальних зборів, прийнято участь у 14 обласних змаганнях(участь у 

Чемпіонаті області з шахів, участь у обласній спартакіаді допризовної молоді, 

Чемпіонат області з лижних гонок), організовано та проведено 30 заходів міського 

рівня з яких: Чемпіонати міста з настільного тенісу, футзалу, гандболу, карате, 

баскетболу,великого тенісу та інше, кубкові змагання серед студентів. 



 

 

Протягом 2019 року міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх» було організовано та проведено 60 фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів (армреслінг, настільний теніс, міні-футбол, дворовий 

футбол, настільний футбол, більярд, шахи, гирьовий спорт, флорбол, підйом на 

біцепс, дартс, підтягування на перекладині, техніка велосипедного туризму, 

настільний футбол, спортивно - масові заходи «Спорт для всіх - у кожному дворі). 

Центр спільно з «Конотопською міською організацією інвалідів Війни Збройних 

сил та УБД» провели заходи з шахів, дартсу  та настільного тенісу серед інвалідів 

війни, Збройних сил та учасників бойових дій.  

Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та 

Конотопський міський осередок Сумського відділення Національного 

Олімпійського комітету України спільно з заміським дитячим оздоровчим табором 

«Мрія» провели спортивно-масовий захід до Олімпійського Дня в Україні 

«Олімпійський день бігу». 

Цього літа Міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

було проведено 36 туристичних сплавів на байдарках, в яких прийняло участь 

більше двохсот мешканців різних вікових категорій. 

КУЛЬТУРА 

З початку року на території міста проведено 22 загальноміських культурно-

мистецьких заходів, серед них  заходи з нагоди: Дня Соборності України; 205-ї 

річниці з дня народження Т.Г.Шевченка; Дня українського добровольця; обласний 

етап всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України», Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, Дня 

Незалежності України,  міський пленер «Барви Малевича», новорічні свята для 

дітей-сиріт та дітей  учасників АТО  та інші. 

Художні колективи міста взяли участь у 39 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 273 призових місця. 

В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського проведено                       

281 екскурсія (залучено 4538 осіб), в «Музеї авіації» проведено 81 екскурсія 

(залучено 1406 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено                     

43 екскурсії (залучено 665 особи). Послугами Інтернет-центру на базі центральної 

міської бібліотеки скористалися 1280 відвідувачів, з них – 15 з обмеженими 

можливостями.  
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