Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Конотопської міської територіальної громади за 2020 рік
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг виробництва промислової продукції по підприємствам Конотопської
міської ТГ за 2020 рік склав 1027,3 млн.грн. (оперативні дані), що становить 93,0%
до показника 2019 року.
Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової
продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 33,1%,
ДП «АВІАКОН» – 44,0%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 14,3%, ПрАТ «Конотопський
хлібокомбінат» - 2,8%, ПрАТ "Конотопський арматурний завод" – 1,6%.
За звітний період обсяг реалізованої промислової продукції склав 1041,1
млн.грн. (оперативні дані), що становить 87,0 % до показника минулорічного
періоду.
ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА
До бюджету громади протягом 2020 року надійшло 530,5 млн.грн., що на
30,3% менше в порівнянні з минулорічним періодом, планове завдання за звітний
період виконано на 96,7%. Виконання планового показника по доходам без
трансфертів становить 96,0%, обсяг надходжень склав 381,1 млн.грн., що на 1,9%
більше, ніж за 2019 рік.
Надходження до бюджету розвитку міста з початку року склали 367,5
тис.грн., що становить 53,8% до планового показника та 155,9% до факту 2019 року.
ІНВЕСТИЦІЇ
З початку 2020 року, виконавчий комітет міської ради, здійснюючи пошук
інвестиційного фінансування для реалізації інфраструктурних та соціальногуманітарних проектів, співпрацював з донорами, що знаходяться як на території
держави, так і за її межами. Було підготовлено 16 проектів-заявок та подано на
розгляд до Державного фонду регіонального розвитку, Програми Європейського
Союзу ПРООН, Українського культурного фонду, Посольства Німеччини в
Україні, Центру розвитку інновацій, ГО «Інтелект Сумщини», МГО «Центр
Сприяння Житловим та Муніципальним Реформам», GIZ, програми
«Європейський дім», ГО «Інститут культурної політики», Фонду Східна Європа,
Ініціативи M4EG.
За принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснювалася реалізація та
адміністративний
супровід
інфраструктурного
проекту:
«Підвищення
енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп», грантова програма
Європейського Союзу (загальна вартість - 500 тис.євро). Триває реконструкція
будівлі міської гімназії.
Отримано підтримку Державного фонду регіонального розвитку (8,4
млн.грн.) для завершення реалізації 3-х інфраструктурних проектів
«Реконструкція будівлі Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської
області по вул. Бр.Радченків,21 (підвищення енергоефективності будівель освітніх
закладів м.Конотоп) (коригування)»; «Капітальний ремонт дороги по вул.Клубній
від вул.Кооперативної до будинку №44 по вул.Клубній в м.Конотоп Сумської
області (коригування)»; «Реконструкція дороги по вул.Лазаревського від
пр.Червоної калини до вул.Пушкіна в м.Конотоп Сумської області».

Конотопську міську ТГ включено до спільного проекту Міністерства
культури, молоді та спорту України, Goethe-Institut в Україні та ГО «Інститут
культурної політики» «Академія культурного лідера», освітнього проекту
Українського культурного фонду «Культурний трамплін: школа соціального
проектування для культурних менеджерів ОТГ».
Приймається участь у Програмі Європейського Союзу ПРООН «Об’єднання
співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень»
(HOUSES), що передбачає стимулювання та підтримку створення ОСББ; проекті
Угода Мерів – Схід ІІ (CoM East).
Реалізовувалися проекти-переможці ініціативи «Громадський бюджет
м.Конотоп». На сьогодні 4 проекти повністю впроваджені – «Інтерактивна панель
для Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського»;
«Улаштування дитячого стоматологічного кабінету у стоматологічній
поліклініці»; «Встановлення системи відео нагляду за територією свердловини
с.КВРЗ (кінцева зупинка трамваю №3)»; «Створення музею історії фізичної
культури і спорту в місті Конотоп Сумської області».
Важливим напрямком роботи у 2021 році залишиться пошук інвестиційного
фінансування для реалізації інфраструктурних та соціально-гуманітарних
проектів. Продовження співпраці з програмою Європейського союзу «Мери за
економічне зростання». Здійснення підтримки громадських проектів у рамках
ініціативи «Громадський бюджет».
ПІДПРИЄМНИЦТВО
На сьогоднішній день важливим є вирішення питань, пов’язаних із процесом
формування і розвитку сектора малого і середнього підприємництва.
У 2020 році по Конотопській міській ТГ кількість зареєстрованих суб’єктів
підприємницької діяльності становить 3173 фізичних осіб підприємців та 304
юридичних осіб.
За 2020 рік кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності
становила 326, у тому числі 22 юридичних осіб та 304 фізичних осіб-підприємців.
Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку
підприємництва є Програма підтримки та розвитку малого і середнього
підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021роки. Головною метою Програми є
створення сприятливого підприємницького середовища в громаді, 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 2019 році становить з юридичних осіб підприємців 4889,9 тис.грн., у 2020 році- 5552,7 тис.грн., що на 13,6% більше ніж минулого
року. Та з фізичних осіб у 2019 році – 36449,5 тис.грн., у 2020 році становить
38457,7 тис.грн., що на 5,5% більше ніж минулого році.
В рамках реалізації програми проводяться заходи інформаційного характеру
для суб'єктів підприємницької діяльності через ЗМІ та соціальну мережу.
За звітній період 2020 року для суб’єктів підприємницької діяльності за
участі представників банківських установ був проведений консультаційний
семінар щодо участі у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». З питання
підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва проводяться онлайн

спілкування з представниками координаційної ради. Крім того надаються постійні
консультації фізичним особам з питань відкриття підприємницької діяльності та
ведення власної справи.
Протягом 2020 року розміщено 66 статей на сторінці Facebook щодо
діяльності малого та середнього підприємництва. З метою розвитку та
популяризації малого та середнього підприємництва розповсюджуються буклети
та розміщуються постери з інформаційно-консультативною інформацією для
підприємців.
Для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва у
територіальній громаді діє «Асоціація підприємців та підприємств малого та
середнього бізнесу м.Конотоп», яка забезпечує сприятливі умови для розвитку
підприємницької діяльності.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Враховуючи складну ситуацію пов’язану з пандемією COVID-19, обсяг
роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за 2020 рік становить
837,8 млн.грн., порівняно з відповідним періодом минулого року темп росту
становить 75%, що на 284,7 млн.грн. менше ніж у 2019 році.
Обсяг послуг, реалізованих населенню міста у 2020 році становив 91,8
млн.грн., що менше на 67% порівняно з відповідним періодом минулого року (у
2019 році – 279,9 млн.грн.). У розрахунку на 1 особу у 2020 році обсяг наданих
побутових послуг становить 1008,3 грн., що на 2067,5 грн. менше ніж у 2019 році.
За звітний період в місті відкрито 20 нових закладів торгівлі, 2 заклади
ресторанного господарства та 4 підприємства побуту.
На сьогодні у місті працює 7 ринків, загальна торговельна площа яких
становить близько 19,5 тис.м2,за спеціалізацією: 1 непродовольчий, 6 змішаних
ринків, на яких облаштовано майже 2800 торгових місць, у тому числі 620
торгових місць для реалізації сільськогосподарської продукції.
З метою інформування та роз’яснення населенню міста законодавства про
захист прав споживачів, правил торгівлі та надання послуг, якісних характеристик
окремих товарів, за звітний період підготовлено 47 публікацій, які були розміщені
у мережі «Facebook».
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 2018-2021 роки.
В рамках Програми за рахунок міського бюджету комунальному
підприємству «Конотопське трамвайне управління» у 2020 році передбачена
фінансова підтримка у сумі 14,89 млн.грн. Станом на 01.01.2021 профінансовано
14,37 млн.грн. (виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам
підприємства, оплата витрат за спожиту електроенергію, придбання зупинкових
комплексів, придбання запчастин і матеріалів для проведення поточного ремонту
трамвайної колії та трамвайної мережі, придбання обладнання та інструменту,
капітальний ремонт будівлі ДЕПО (заміна вікон та дверей).

Для забезпечення належної якості обслуговування пасажирів, комфортного
та безпечного очікування транспорту, покращення транспортної інфраструктури
міста за 2020 рік облаштовано 5 нових зупинок громадського транспорту, в тому
числі: 1 трамвайна зупинка («Площа Конотопських дивізій») та 4 автобусних (2 - в
с.Підлипне, 1 – «12 школа», 1 – «Військових залізничників»).
Протягом звітного періоду громадським транспортом перевезено 7087,9 тис.
пасажирів, в тому числі електротранспортом – 5024,5 тис., автотранспортом –
2063,4 тис.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної
галузі міста, за 2020 рік склав 70530,820 тис.грн.
Протягом 2020 року підрядними організаціями виконані роботи з
капітального ремонту житлового фонду на суму 5161,07 тис.грн., а саме:
- виконані роботи по заміні 89 світильників під під’їздами житлових
будинків багатоповерхової забудови міста по вул.Металістів,10, вул.М.Сусла,3,
пр.Червоної калини,2, вул.Вирівській, 25,27, вул.Клубній,119А, 119Б,
вул.Генерала Тхора,61а, вул.Успенсько-Троїцькій, 74, 78, 84, 86, 88,
вул.Рябошапка, 2, 4, 14, вул.Жарікова,23, вул.Короленка,8 та вул.Лісового,44;
- виконані роботи по влаштуванню елементів дитячих майданчиків, які були
придбані в 2019 році, а також за об’єктами 2020 року, за адресами:
вул.Короленка,35, вул.Короленка,17, вул.Короленка,29, 29а, вул.Лісового,35,
пр.Миру,12, 25, вул.Б.Хмельницького,26, вул.Успенсько-Троїцькій,84, вул.Братів
Лузанів,38, вул.Будівельників,8, вул.Вирівській,25, вул.Металістів,4,8 та
вул.Металістів,6,10, вул.Генерала Тхора, 86,79, вул.Євгена Коновальця,4,
вул..Шевченка,23,
вул.Деповській,105,
в
районі
гуртожитків
по
вул.Батуринській,5, 7, 9, вул.Чкалова,3,5, вул.Лісового,44;
- виконані роботи по заміні вхідних дверей в гуртожитку по
вул.Островського,16 (під’їзд №2) та до під’їздів житлових будинків по
вул.Успенсько-Троїцькій,84 (під’їзд №3), вул.Генерала Тхора,92, вул.Короленка,8
(під’їзди №№4,5,6), вул.Короленка,12 (під’їзди №№2,3,4), вул.Жарікова,21 (під’їзд
№1), вул.Високій,20 (під’їзди №2,3,4), вул.Депутатській,10 (під’їзд №3);
- виконані роботи по заміні вікон в місцях загального користування
гуртожитку по вул.Батуринській,7;
- протягом 2020 року працівниками підрядної організації виконувались
роботи з капітального ремонту 2 ліфтів в будинку №61 по пр.Миру, 5ліфтів в
будинку №10 по вул.Лісового, 6 ліфтів в будинку №44 по вул.Лісового, 3 ліфтів по
вул.Клубній,109, 2 ліфтів в будинку №113 по вул.Клубній, 1 ліфта а будинку по
вул.Свободи,34, 1 ліфта в будинку №16 по вул.Лісового.
З метою забезпечення належного стану дорожньо-мостового господарства
та безпеки руху, з початку 2020 року, за оперативними даними виконано робіт з
утримання дорожньо-мостового господарства – 8352 тис.грн., прибирання снігу,
льоду та ліквідація наслідків негоди – 315,8 тис.грн., прибирання зупинок
громадського транспорту – 196,9 тис.грн., прибирання території міста – 196,9
тис.грн., прибирання пам’ятників – 199,96 тис.грн., поточний ремонт пам’ятників
– 122,89 тис.грн.,утримання парків та скверів – 199,98 тис.грн., поточного ремонту
парканів та огорож – 316,95 тис.грн., поточного ремонту доріг – 16110,28 тис.грн.,
поточний ремонт тротуарів – 1515,7 тис.грн., поточний ремонт прибудинкових

територій 4070,8 тис.грн., прибирання території міста вручну двірниками – 587,13
тис.грн.,
Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення в
с.Підлипне – по вул.Тухачевського, вул.Весняній, вул.Вишневій, вул.О.Кошового,
1-му
пров.вул.Дружби,
вул.Республіканській,
вул.Затишній,
вул.Миру,
вул.Набережній,
1-му
пров.вул.Сумської,
вул.Зарічній,
вул.Заозерній,
вул.Генерала Тхора, вул.Республіканській, ; в с.Калинівка - вул.Б.Хмельницького,
в м.Конотоп - пр.Миру,74, вул.М.Немолота (о.Кандибина), пр.Миру, вул.Клубній,
пл.Конотопських дивізій, вул.Волочаївській, вул.Івана Богуна, вул.Батеринській,
1-му
пров.вул.Мічуріна,
вул.Мічуріна,вул.Завгородній,
вул.Собрній,
вул.Чорновола, вул.П.Сагайдачного, вул.Лазаревського, вул.Є.Коновальця,
вул.Сарнавській, вул.Островського, вул.Вернадського, вул.Задесенко, в с.Лобківка
на загальну суму 1,1 млн.грн.
З початку року проведено робіт зі спилювання 213 дерев на суму
732,51 тис.грн. В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з
початку року зібрано та вивезено 10006,75 м3 сміття на загальну суму 1581,57 тис.грн.
Крім того здійснювались роботи по технічному обслуговуванню мереж вуличного
освітлення – 1345,64 тис.грн., з технічного обслуговування світлофорних об’єктів –
297,81 тис.грн., з встановлення дорожніх знаків – 199,3 тис.грн., з нанесення дорожньої
розмітки – 632,78 тис.грн., з виготовлення інформаційних табличок – 15,6 тис.грн., з
обрізки гілок 298 дерев – 242,98 тис.грн., стерилізація безпритульних тварин – 48,45
тис.грн., очищення стічних канав – 199,05 тис.грн.
Проведено догляд за квітниками та покіс трави на загальноміських територіях на
загальну суму 751,46 тис.грн., висаджено 1722шт. саджанців дерев та кущів на території
міста на суму 156,17 тис.грн.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Конотопська міська територіальна громада як учасник ініціативи
Європейської Комісії зі сталого енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів щодо
Клімату та Енергії, 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 2020», яка фізично відзначалася по домівках, а також у соціальному
цифровому просторі. Символічним жестом приєднання стало вимкнення зайвого
світла на одну годину. Так, завдяки небайдужості та активності громади, за 1
годину – «Годину Землі» енергоспоживання по місту 28.03.2020 зменшилося на
1,323МВт, що рівне скороченню викидів СО2 на 1930 кг та еквівалентне
посадженню 783 дерев.
В рамках кампанії «Година Землі 2020», протягом березня проводилась
широка інформаційна кампанія серед населення міста, через друковані засоби
масової інформації та мережу Інтернет.
З 22 по 26 червня 2020 року в Конотопській міській ТГ проходили Дні
сталої енергії (EUSEW 2020). Цього року заходи проходили в онлайн-режимі під
гаслом: «Поза межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення і зростання».
В рамках Днів сталої енергії проведена низка заходів: конкурс авторського
постера «Енергія та довкілля»; тематичні занять, конкурси малюнків, спортивні

розваги, перегляди мультфільмів, розважальні тематичні квести в закладах
дошкільної та середньої освіти міста; публікувалися матеріалів на тему
енергозбереження в соціальних мережах; у закладах культури міста проходили
експонування тематичної виставки малюнків на екологічну тему; книжкові
виставки «Енергозбереження – крок до майбутнього», а також представлення
інтерактивної презентації «Бережи енергію – Збережи Україну».
У листопаді 2020 року, в закладах освіти та культури громади, проходили
заходи до Міжнародного дня енергозбереження.
Зокрема, в бібліотечних закладах громади функціонували книжкові
виставки. В закладах середньої освіти проводились виховні години,
презентувалися виставки малюнків на енергозберігаючу тематику. В закладах
дошкільної освіти проводились творчі, рольові тематичні заняття та бесіди на тему
енергозбереження,
виготовлялись
плакати,
проводились
вікторини,
організовувались виставки малюнків. Також, розроблялись пам’ятки
енергозбереження для батьків.
У Конотопській станції юних техніків вихованці гуртків «Операторів
колективної радіостанції» та «Електронна автоматика» виготовили сонячний
колектор, який допомагає нагрівати повітря та підвищувати температуру в
приміщенні.
До міжнародного дня енергозбереження у Конотопській станції юних
натуралістів, з метою популяризації екологічного способу життя у напрямку
поширення практики компостування, створено демонстраційний макет
компостера.
Протягом 2020 року на впровадження енергозберігаючих заходів у місті
було направлено 14060,12тис.грн. (виконано 33 запланованих та 8 позапланових
заходів).
Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених
заходів складає 1551,18тис.грн., у тому числі: заклади бюджетної сфери 881,50 тис.грн.; промислові підприємства – 22,7 тис.грн.; підприємства житловокомунального господарства та транспорту – 646,98 тис.грн.
Під час проведення поточних ремонтів будівель та споруд бюджетних
закладів міста, було здійснено встановлення віконних конструкцій з
енергозберігаючими характеристиками в загальній кількості 355 одиниць
(загальна площа замінених вікон складає 1309,31м2). Середній показник
коефіцієнту опору теплопередачі становить 0,85 м2*К/Вт.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
На 01.01.2021 за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по
Конотопській міській ТГ становить 10124,0 грн. (по області – 10046,0 грн.), що на
8,9% більше показника минулого року та в 1,7 раза більше мінімальної заробітної
плати, встановленої діючим законодавством.
В результаті проведеної роботи щодо легалізації тіньової зайнятості та
сприяння створенню нових робочих місць відповідно до моніторингу за
оперативними даними упродовж січня-грудня 2020 року в місті створено 700
нових робочих місць, в тому числі: у юридичних осіб — 149, у фізичних осібпідприємців – 551.
Також, за підсумками 2020 року зареєстровано нових фізичних осіб-

підприємців - 304, припинили діяльність — 273.
Упродовж 2020 року проведено 12 засідань міської комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації зайнятості
населення. Усього за 2020 рік опрацьовані матеріали по 124 суб’єктах
господарської діяльності з питань нарахування та виплати працівникам заробітної
плати та страхових внесків згідно чинного законодавства, а також щодо легалізації
тіньової зайнятості.
За результатами моніторингу, у ході проведеної роботи 57 суб’єктів
господарської діяльності збільшили заробітну плату 246 найманим працівникам в
порівнянні з показниками заробітної плати до заслуховування на засіданнях
міської комісії, легалізовано 222 робочих місця.
Питання переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства про
працю було висвітлено в 70 матеріалах у засобах масової інформації, проведено 2
семінари з роботодавцями щодо дотримання законодавства про працю, в цілому
заходами було охоплено близько 200 осіб. З метою популяризації легальної
зайнятості населення упродовж року в місті розміщено 6 білбордів.
З питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємствах міста проведено 12 засідань міської комісії з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації зайнятості населення,
заслухано 13 звітів про стан погашення заборгованості по заробітній платі на
підприємствах міста, зокрема на Конотопському механічному заводі ХДАВП.
Станом на 01.01.2021 за оперативними даними заборгованість із виплати
заробітної плати на підприємствах міста складає 8875,7 тис.грн. (Конотопський
механічний завод ХДАВП).
Упродовж 2020 року з метою виправлення ситуації міською радою
направлено 5 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 генеральному директору ХДАВП.
За результатами проведеної роботи сума погашеної заборгованості по
Конотопському механічному заводу ХДАВП з початку 2020 року складає
1501,8 тис.грн.
Відділом міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності
продовжується здійснення аналізу та реєстрації колективних договорів
підприємств, установ та організацій міста відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 13.02.2013 №115 «Про порядок повідомної реєстрації
галузевих (міжгалузевих) угод, колективних договорів». Упродовж 2020 року
зареєстровано 45 колективних договорів, з них до 27 - внесено змін та доповнень.
Проведено 45 експертиз колективних договорів, змін та доповнень до них, надано
45 методичних консультацій з питань укладання колективних договорів на
підприємствах міста.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Протягом 2020 року призначено державної соціальної допомоги 5864
сім’ям на суму 97974,7 тис.грн.
Призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу
292 сім’ям на суму 1056,1 тис.грн.

Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 126858 сім’ям на
загальну суму 114448,9 тис.грн.
Призначено допомогу 179 особам, тимчасово переміщеним із зони
проведення АТО/ООС, на загальну суму 2974,0 тис.грн.
На 01.01.2021 в Конотопській міській ТГ мешкає 22153 осіб, які мають
право на пільги відповідно до чинного законодавства, з них 1075 осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано всіх видів компенсацій на суму
2361,3 тис.грн.
Призначено пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 79
особам на загальну суму 139,0 тис.грн.,
Виплачено разову грошову допомогу 4394 ветеранам війни на суму 5859,5
тис.грн.
В 2020 році нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг на
суму 9808,0 тис.грн., підприємствами на оплату абонементної плати за послуги
зв’язку – 255,1 тис.грн., за пільгові перевезення – 11477,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2021 в Конотопській міській ТГ мешкають 4383 осіб з
інвалідністю різних груп і категорій. Протягом 2020 року забезпечено засобами
технічної реабілітації 239 осіб з інвалідністю, із них інвалідними колясками - 67
осіб.
На виконання Міської комплексної програми підтримки та соціального
захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів
їх сімей на 2019-2021 роки за 2020 рік профінансовано 2097,26 тис.грн.
Станом на 01.01.2021 в територіальному центрі соціального обслуговування
Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні 3397 осіб. За звітний
період надано послуг 3397 особам (із них: мешканцям міста - 3195, сіл - 202).
Протягом 2020 року в центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з
інвалідністю Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 89 дітей
даної категорії, 13 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного
Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, пройшли реабілітацію 7
дітей.
Виконуючи державну функцію щодо захисту малозабезпечених верств
населення та контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на цю
мету, за 2020 рік державними соціальними інспекторами управління соціального
захисту населення обстежено 3125 сімей з метою підтвердження їх права на
призначення всіх видів соціальних допомог, одноразових допомог.
Проведено 10862 перевірки достовірності інформації про доходи та
майновий стан отримувачів допомоги та субсидій. В результаті проведення
перевірок виявлено 216 порушень з боку заявників на суму близько 1,3 млн.грн,
які будуть повернуті до державного бюджету.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Протягом 2020 року на обліку в центрі зайнятості перебували 5579
зареєстрованих безробітних мешканців міста та району, що на 1,4% більше
аналогічного періоду минулого року. Чисельність безробітних у порівнянні з
початком року зменшилась на 79 осіб і станом на 01.01.2021 року складає 1584
осіб. Заходами активної політики зайнятості охоплено 2563 осіб, що становить

45,9 % від чисельності незайнятого населення, яке скористалося послугами центру
зайнятості.
Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по
працевлаштуванню громадян. Протягом 2020 року працевлаштовані 1883
мешканця, рівень працевлаштування становить 33,76%.
З початку 2020 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру
брали участь 298 осіб. Основними видами громадських та інших робіт
тимчасового характеру є підсобні роботи на будівництві та ремонті об’єктів
соціальної сфери, відбудова історико-архітектурних пам’яток, інформування
населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, підсобні роботи на
виробництві. Громадські роботи проводились за рахунок коштів місцевого
бюджету та за рахунок коштів Фонду ЗДССВБ.
Протягом 12 місяців 2020 року охоплено профнавчанням 382 особи.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Мережа закладів охорони здоров’я Конотопської міської ТГ включає:
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, с. Підлипне та фельдшерський пункт с.
Калинівка).
На базі поліклінічного відділення центральної районної лікарні 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, працює мамограф та комп’ютерний
томограф.
За 2020 рік заклади охорони здоров’я профінансовано в обсязі 62,1 млн.грн.
Профінансовано придбання медикаментів на суму 8,95 млн.грн.
Протягом звітного періоду від КНП СОР «Сумський обласний центр
екстреної медичної допомоги» безкоштовно було передано медичне обладнання
КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» на суму 1043,7 тис. грн.:
пульсоксиметр (1 шт.), насос інфузійний (2 шт.), камера стерилізаційна (1 шт.),
апарат ШВЛ (1 шт.), кисневий концентратор (1 шт.), монітор пацієнта (4 шт.).
Придбано обладнання для стоматологічної поліклініки на загальну суму 16,2
тис. грн.
Для пологового відділення, відділення гемодіалізу, поліклініки по
обслуговуванню дорослого населення та дитячої поліклініки, за рахунок
благодійних внесків, придбано програмне забезпечення Microsoft Windows 10 на
загальну вартість 32,8 тис. грн., а також для гінекологічного відділення
резектоскоп (1 шт.) на суму 120,0 тис. грн.
За кошти бюджету розвитку придбано обладнання довгострокового
користування на загальну суму 6558,6 тис. грн. (конвексний датчик, аналізатор
газів крові, комп’ютерне обладнання, апарат ШВЛ, кисневі концентратори,
обладнання для кімнати дитячої реабілітації, монітори пацієнта, стоматологічні
установки, універсальна кабіна для підвісної терапії та інші).

КНП КМР «Конотопська міська лікарня» за рахунок виділених коштів
місцевого бюджету на капітальні видатки придбано медичне обладнання на
загальну суму 2,1 млн. грн.(апарат ШВЛ, гістероскоп, кисневі концентратори).
Придбане комп’ютерне обладнання для вторинної ланки на загальну суму 200,0
тис.грн. Проведено капітальних ремонтів на суму 431,1 тис.грн. (облаштування
пандусів в дорослій поліклініці, дитячій поліклініці, хірургічному та
загальнотерапевтичному відділеннях).
ОСВІТА
У Конотопській міській ТГ функціонують 14 закладів загальної середньої
освіти, де навчаються 7092 учні, у тому числі 2 навчально-виховні комплекси (608
учнів).
Системний підхід у реалізації завдань розвитку дітей дошкільного віку у
місті забезпечується у 14 закладах дошкільної освіти та двох навчальних виховних
комплексах, в яких виховується 2771 дитина. Відсоток охоплення дітей різними
формами дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році склав 85 %.
Приведена у відповідність мережа груп компенсуючого типу з урахуванням
фактичного стану здоров’я дітей та їх психофізичного розвитку, яка в повному
обсязі задовольняє потреби 295 дітей, які виховуються у 14 логопедичних групах,
2 групах для дітей з порушеннями зору, 1 - для дітей з порушеннями опорно –
рухового апарату, 2 груп для дітей із затримкою психічного розвитку та 1 групи
для розумово відсталих дітей.
Вартість харчування у закладах дошкільної освіти встановлена у розмірі 26
грн. для дітей віком від 3 років та 22 грн. для дітей віком до 3 років. Також
встановлений чотириразовий режим харчування. У зв’язку зі збільшенням
вартості продуктів харчування показник виконання норм харчування дітей у
середньому становить 68,2% від потреби.
Успішно функціонує комунальна установа «Конотопський інклюзивноресурсний центр», фахівці якого проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Протягом року Конотопським ІРЦ
здійснено 334 комплексних оцінок розвитку дітей, з них 70 повторно.
Систематично впродовж року фахівцями ІРЦ проводяться корекційно-розвиткові
заняття.
Позашкільною освітою у 7 закладах позашкільної освіти міста охоплені 4365
дітей, що складає 63% від загальної кількості дітей шкільного віку. Дитячо-юнацьку
спортивну школу Михайла Маміашвілі відвідують 740 вихованців.
Нажаль, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби та встановленням
загальнонаціонального карантину оздоровча кампанія 2020 року не проводилася.
Протягом звітного періоду 2020 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.

Щороку учні нашого міста беруть участь у всіх етапах Всеукраїнських
учнівських олімпіад та виборюють призові місця. Переможцями ІІІ етапу у 2020
році стали 35 учнів із 75 учасників, результативність олімпіади склала 46,9%. За
результатами олімпіад у 2019-2020 навчальному році» маємо: 3 перших місця; 6
других місць; 26 третіх місць.
Результативною є робота Конотопської міської Малої академії наук. У ІІ
етапі конкурсу-захисту взяли участь 47 учнів. Переможцями ІІ етапу стали 26
учнів. Учасниками ІІІ етапу стали 12 учнів, із яких 5 переможців (6 призових
місць), результативність – 50%.
Щороку розпорядженням міського голови з метою заохочення учителів, які
підготували переможців ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів, ІІІ етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук України, Всеукраїнських турнірів встановлюється щомісячні
надбавки до заробітної плати, у цьому 2020-2021 навчальному році надбавку
будуть отримувати 47 учителів.
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ та МОЛОДІ
Протягом звітного періоду у Конотопській міській ТГ відбулося 29 молодіжних
заходів, серед яких: пізнавальна гра «Путівний Клубочок»; презентація книги
пам'яті воїнів - конотопців, які загинули на Сході України протягом 2014-2018
років "Конотопська небесна сотня. 2014-2018"; благодійна акція «День краси»; з
нагоди відзначення Дня молоді на виконання програми «Молодь на 2020 рік» було
проведено конкурс «Молодіжні досягнення; фотоконкурс «Конотоп – моє
улюблене місто»; проект "Сила жінки"; конкурс «Квітни, мово наша рідна»;
«Фотосушка»; «Узвар-фест»; байдарковий сплав; цикл тренінгів на тему
«Лідерство та мотивація» для студентів та учнів; акція «Дитяче серденько, живи!»;
онлайн проект «Локальна школа успіху», святкові міні-ранки з нагоди новорічних
свят та інші.
В Конотопській міській ТГ функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в
якому виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та 10 прийомних сімей, де на вихованні знаходиться 16 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ
Протягом 2020 року було організовано та проведено 43 заходи з них: 13 –
навчально-тренувальних зборів, прийнято участь у 14 обласних змаганнях,
організовано та проведено 16 заходів міського рівня з яких: Чемпіонати міста з
футзалу, карате, шахів, відкриті турніри з баскетболу, волейболу, гандболу та
кубкові змагання серед студентів ВНЗ та учнів ДПТНЗ.
На даний час до складу міського центру ФЗН «Спорт для всіх» входить 7
спортивних клубів за місцем проживання, в яких працюють 22 секції з 9 видів
спорту. Спортивні клуби Конотопської міської територіальної громади активно

проводять роботу з пропаганди здорового способу життя, залучення дітей та
молоді до регулярних занять спортом, популяризації спорту. Загалом робота за
місцем проживання та у місцях масового відпочинку з населенням проводиться в
центрах спортивного дозвілля та на спортивних майданчиках. До занять фізичною
культурою та спортом залучено 928 особи різних верств населення, з якими на
даний час займаються 8 спеціалістів.
Протягом звітного періоду МЦФЗН «Спорт для всіх» було організовано та
проведено 8 спортивних заходів (настільний теніс, міні-футбол, жим стоячи, шахи,
волейбол та підйом на біцепс). Влітку було проведено 34 туристичних сплавів на
байдарках по річках Сейм та Десна, в яких прийняло участь 258 мешканців різних
вікових категорій.
В рамках проекту «Громадський бюджет міста Конотоп 2020» зроблено
частково ремонт кімнат по вул.Ярмаркова, 12, де буде знаходитись музей спорту.
Придбано обладнання для майбутнього музею.
КУЛЬТУРА
З початку року на території міста проведено 18 загальноміських культурномистецьких заходів, серед яких: міський фестиваль колядок «Різдвяний
передзвін», День соборності України, День Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, міський відкритий хореографічний фестиваль танцювальних
колективів ім.Віри Бондаренко, День Конституції України, міський патріотичний
фестиваль «Конотопська битва», День незалежності України, культурномистецький фестиваль «З любов’ю до Конотопа», міський пленер «Барви
Малевича» та інші.
Художні колективи міста взяли участь у 27 міжнародних, всеукраїнських,
регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 218 призових місць.
У рамках реалізації проекту – переможця «Громадського бюджету міста
Конотоп» забезпечено придбання інтерактивної панелі для Конотопського
міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського на суму 96,0 тис.грн., що
дозволить впровадити нову екскурсійно-лекційну програму з використанням
сучасного інтерактивного обладнання.
Проведено ремонтних робіт закладів культури громади на суму
1130,8 тис.грн., зокрема здійснено капітальний ремонт та благоустрій скверу біля
міського будинку культури «Зоряний», здійснено капітальний ремонт
(облаштування прилеглої території тротуарною плиткою) дитячої музичної школи
№2, виготовлено проектно-кошторисну документацію та енергетичний паспорт
для проведення капітального ремонту міського будинку культури «Сучасник».
В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського проведено
163 екскурсії (залучено 6922 особи), в «Музеї авіації» проведено 39 екскурсій
(залучено 2720 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено
23 екскурсії (залучено 1865 осіб).
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