
 

 

Соціально-економічний  розвиток м.Конотопа за І квартал 2020 року 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам міста за І 

квартал 2020 року (за оперативними даними) становить 76,0%.  

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 43,1%, 

ДП «АВІАКОН» – 18,4%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 18,7%, ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» – 8,3%, ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» - 4,4%. 

За звітний період обсяг реалізованої промислової продукції склав 146,38 

млн.грн. (оперативні дані), що становить 77,7 % до показника минулорічного 

періоду.  

Зниження показників виробництва та реалізації промислової продукції 

порівняно з відповідним періодом 2019 року відбулось за рахунок зменшення 

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

по місту в цілому, зокрема: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп», ДП «АВІАКОН». 

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

До місцевого бюджету протягом І кварталу 2020 року надійшло 142,3 

млн.грн., що на 34,7% менше в порівнянні з минулорічним періодом, планове 

завдання за звітний період виконано на 100,2%. Виконання планового показника по 

доходам без трансфертів становить 99,8%, обсяг надходжень склав 91,8  млн.грн., 

що на 3,7% більше, ніж за відповідний період 2019 року. 

 Надходження до бюджету розвитку міста з початку року склали 9,3 тис.грн., 

що становить 77,5% до планового показника .  

  Планове завдання з надходження коштів від оренди об’єктів комунального 

майна за І квартал 2020 року виконано на 101,1%, до місцевого бюджету надійшло 

437,8 тис.грн. 

 Виконання планового завдання з надходження коштів до місцевого бюджету 

від укладених договорів оренди на земельні ділянки за звітний період складає 

99,8%, обсяг надходжень становив 3070,0 тис.грн., що на 6,6% менше 

минулорічного показника. 

ІНВЕСТИЦІЇ 

Протягом І кварталу 2020 року, виконавчий комітет міської ради, 

здійснюючи пошук інвестиційного фінансування для реалізації інфраструктурних 

та соціально-гуманітарних проектів, співпрацював з донорами, що знаходяться як 

на території держави, так і за її межами. Було підготовлено 8 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. 

За принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснюється 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.  



 

 

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). Прийнято участь у проекті «Енергоефективність 

у громадах ІІ» GIZ. 

Проекти «Автентичний німецький командний бункер аеродрому часів ІІ 

Світової війни у м.Конотоп», «Креативний простір у Конотопському міському 

будинку культури «Зоряний» пройшли конкурсний відбір Українського 

культурного фонду, проте у зв’язку з перерозподілом видатків фонду на 

протиепідеміологічні заходи, фінансування проектів не здійснюватиметься. 

Світовим банком схвалено План місцевого економічного розвитку, 

розроблений у рамках участі у Європейській ініціативі «Мери за економічне 

зростання». 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

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

формування і розвитку сектора малого і середнього підприємництва. 

У 2019 році кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності 

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

З початку 2020 року кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської 

діяльності в Конотопській міській ОТГ становила 109 , у тому числі 5 юридичних 

осіб та 104 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 2019-2021 роки. 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 за І квартал 2020 року становить : з юридичних осіб 

підприємців -  1669,7 тис.грн., з фізичних осіб – 9527,4 тис.грн. 

В рамках реалізації програми проводяться заходи інформаційного характеру 

для суб'єктів підприємницької діяльності через ЗМІ та соціальну мережу. За І 

квартал 2020 року проведено інформаційно-роз'яснювальні заходи з суб'єктами 

підприємництва, а саме: 2 семінари та розміщено 16 статей на сторінці Fecebook. 

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».  

З метою зменшення регуляторного впливу на господарську діяльність 

суб’єктів підприємництва, покращення регуляторного середовища, протягом І 

кварталу 2020 року здійснено 3 періодичні відстеження результативності 

регуляторних актів. 

На 01.04.2020  по Конотопській міській об’єднаній територіальній громаді 

діє 37 регуляторних актів. 

 

 



 

 

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК 

За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб за січень-березень 2020 року становить 337,4 

млн.грн., що на 2,0% більше, ніж за відповідний період минулого року. За 

оперативними даними,  обсяг послуг, реалізованих населенню Конотопської 

міської ОТГ за січень-березень 2020 року  збільшився на 2,0% до відповідного 

періоду минулого року і становив 67,4 млн.грн. У розрахунку на 1 особу обсяг 

наданих побутових послуг становить 740,6 грн. 

За звітний період в місті відкрито 3 нових заклади торгівлі та 2 заклади 

ресторанного господарства. 

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 2020 році передбачена 

фінансова підтримка  у сумі 11,04 млн.грн.  

Станом на 01.04.2020 профінансовано 2,83 млн.грн. (виплата заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам підприємства, оплата витрат за спожиту 

електроенергію).  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі Конотопської міської ОТГ, за 3 місяці 2020 року склав 3630,90 тис.грн. 

 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 – 1514,7 тис.грн., прибирання снігу, 

льоду та ліквідація наслідків негоди – 291,5 тис.грн., прибирання зупинок 

громадського транспорту – 40,4 тис.грн., прибирання території міста – 35,5 

тис.грн., прибирання пам’ятників – 75,9 тис.грн., утримання парків та скверів – 

164,3 тис.грн.  

Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по 

вул.Тухачевського в с.Підлипне, вул.Весняна в с.Підлипне, вул.Вишнева в 

с.Підипне, вул.О.Кошового в с.Підлипне, по 1-му пров.вул.Дружби в с.Підлипне, 

на загальну суму 83,34 тис.грн.  

З початку року проведено робіт зі спилювання 63 дерев на суму                   

195,03 тис.грн. В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з 

початку року зібрано та вивезено 1604,8 м
3
 сміття на загальну суму 199,4 тис. грн.  

Крім того здійснювались роботи по технічному обслуговуванню мереж вуличного 

освітлення – 279,5 тис.грн., з технічного обслуговування світлофорних об’єктів – 43,9 

тис.грн., стерилізація безпритульних тварин – 9,35 тис.грн. 



 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  ТА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Місто Конотоп як учасник ініціативи Європейської Комісії, зі сталого 

енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів щодо Клімату і Енергії, член Асоціації 

«Енергоефективні міста України», постійно проводить інформаційно-

популяризаційну роботу з питань енергозбереження серед населення, суб’єктів 

господарювання та бюджетних установ. 

У цьому році Конотопська міська ОТГ приєдналася 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 громади, через друковані засоби 

масової інформації та мережу Інтернет. 

Важливою складовою та одним із пріоритетних напрямків роботи 

виконавчого комітету міської ради є впровадження політики енергозбереження, 

шляхом реалізації енергоощадних заходів та управління ефективністю 

використання енергоресурсів. 

Протягом І кварталу 2020 року на впровадження енергозберігаючих заходів 

у місті було направлено 151,99 тис.грн. (виконано 18 запланованих заходів). 

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених 

заходів складає 582,64 тис.грн., у тому числі у: закладах бюджетної сфери -       

407,2 тис.грн.; промислових підприємствах – 2,6 тис.грн.; підприємствах житлово-

комунального господарства та транспорту – 172,84 тис.грн. 

Під час проведення  поточних ремонтів будівель та споруд бюджетних 

закладів міста з початку року було здійснено встановлення віконних конструкцій з 

енергозберігаючими характеристиками в загальній кількості 62 одиниці (загальна 

площа замінених вікон  складає 281,2 м
2
). Середній показник коефіцієнту опору 

теплопередачі становить 1,06 м
2
*К/Вт. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
На 01.04.2020  за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по 

Конотопській міській ОТГ 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 01.04.2020 за статистичними даними загальна заборгованість із 

виплати заробітної плати на підприємствах міста складає 8197,0 тис.грн. 

(Конотопський механічний завод ХДАВП). 
Моніторинг створення нових робочих місць проводиться постійно. За 

січень-березень  2020 року за оперативними даними в місті створено 220 нових 

робочих місць, в тому числі:    
- на підприємствах міста – 36;                     

         - у фізичних осіб-підприємців – 184. 



 

 

Упродовж  І кварталу 2020 року проведено 3 засідання міської комісії з 

питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації 

зайнятості населення. Відповідно до Положення про міську комісію з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації зайнятості населення 

міська комісія працює за двома основними напрямками, а саме: 
1) з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах міста: заслухано 3 звіти  про стан погашення заборгованості по 

заробітній платі на Конотопському механічному заводі ХДАВП.  
2) на засіданнях комісії розглянуті 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 за І квартал 2020 року опрацьовані матеріали по 52 

суб’єктам 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 17 суб’єктів господарської діяльності збільшили заробітну плату 41 

найманому працівнику в порівнянні з показниками заробітної плати до 

заслуховування на засіданнях міської комісії, легалізовано 30 робочих місць. 
За І квартал 2020 року інспекторами праці відділу міської ради по роботі із 

суб'єктами підприємницької діяльності проведено 286 відвідувань роботодавців з 

метою роз'яснювальної роботи. Питання переваг легальної зайнятості та вимог 

чинного законодавства про працю було висвітлено в 14 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 в центрі міста розміщено 3 

білборди. 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Протягом I кварталу 2020 року призначено державної соціальної допомоги  

5068 сім’ям на суму   23006,5  тис.грн. 

Призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу  

189 сім’ям на суму 700,7 тис.грн. 

Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 12590 сім’ям на 

загальну суму 46767,9 тис.грн.  

Призначено допомогу 179 особам, тимчасово переміщеним із зони 

проведення  АТО/ООС, на загальну суму 748,6 тис.грн.   

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано 
всіх видів компенсацій на суму 498,2 тис.грн.  

В І кварталі 2020 року 3 особам нарахована компенсація за здійснене 
поховання інвалідів війни та учасників бойових дій на суму  9,8 тис.грн. 

Призначено пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 50  

особам на загальну суму 84,6 тис.грн.,  

За 3 місяці 2020 року  нараховано пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму 9117,8 тис.грн., підприємствами на оплату абонементної плати за 

послуги зв’язку – 40,0 тис.грн., за пільгові перевезення – 2652,1 тис.грн.  



 

 

 Станом на 01.04.2020 в м.Конотоп мешкають 3928 особи з інвалідністю 
різних груп і категорій, із них осіб з інвалідністю працездатного віку - 1804 осіб, 

246 осіб з інвалідністю, що пересуваються на інвалідних візках.  
Протягом 1 кварталу 2020 року отримали санаторно-курортні путівки для 

оздоровлення 5 осіб, із них: ветерани війни –3 путівки, особи з інвалідністю 

загального захворювання та з дитинства – 2. 

Забезпечено засобами технічної реабілітації  49 осіб з інвалідністю, із них 
інвалідними колясками - 11 осіб.   

Виплачена компенсація на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортні витрати 49 особам з інвалідністю на суму 10876,22 

тис.грн.  

Протягом 1 кварталу 2020 року надано допомогу та компенсаційні виплати з 

міського бюджету 235 особам, які мають статус, пов’язаний з участю в АТО/ООС, 

на загальну суму 317,9 тис.грн. 

За звітний період територіальним центром соціального обслуговування 
Конотопської міської ради надано послуг 3172 особам. 

Протягом січня-березня  2020 року в центрі комплексної реабілітації для 

дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської ради отримали реабілітаційні 

послуги 76 дітей даної категорії, 9 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 І квартал  2020 року державними соціальними інспекторами управління 

соціального захисту населення обстежено 994 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 464 перевірки правильності 

призначення всіх видів допомог. 

В результаті проведення перевірок виявлено 91  порушення з боку заявників 

на суму близько 583 тис.грн, які будуть повернуті до державного бюджету. 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
З початку 2020 року послугами центру зайнятості скористались 2553 

незайнятих осіб – мешканців міста та району,  що на 18,7%  більше, ніж за 

відповідний період минулого року. 

Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по 

працевлаштуванню громадян. Протягом І кварталу 2020 року за направленням 

служби зайнятості працевлаштовані 534 мешканців міста та району. В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року рівень працевлаштування зменшився на 4,0% і 

становить 20,9%. 

Чисельність зареєстрованих безробітних на 01.04.2020 року складає 1696 

осіб, що на 33 особи більше показника на початок року.  

З початку року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

прийняли участь 162 особи. 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 160 осіб.  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Мережа закладів охорони здоров’я Конотопської міської ОТГ 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 І квартал 2020 року заклади охорони здоров’я профінансовано в обсязі 32,6 

млн.грн. 

 Протягом січня-березня 2020 року від КНП СОР «Сумський обласний центр 

екстреної медичної допомоги» безкоштовно було передано КНП КМР 

«Конотопська центральна районна лікарня ім.ак. М.Давидова»  медичне 

обладнання на суму 58,3 тис. грн. (1 пульсоксиметр, 2 насоси інфузійні). 

За І квартал 2020 року  придбано обладнання для стоматологічної поліклініки 

на загальну суму 16,2 тис. грн. (камера для зберігання стерильного інструменту, 

скалер ультразвуковий). Для пологового відділення, відділення гемодіалізу, 

поліклініки по обслуговуванню дорослого населення та дитячої поліклініки, за 

рахунок благодійних внесків, придбано програмне забезпечення Microsoft 

Windows 10 загальною вартістю 32,8 тис. грн. Придбано обладнання 

довгострокового користування на загальну суму 702,5 тис. грн. (конвексний 

датчик, відсмоктувачі медичні Біомед, насоси шприцеві Біомед, аналізатор газів 

крові, електрокардіографи ВЕ300А). 

Для КНП КМР «Конотопська міська лікарня» протягом І кварталу було 

придбано медичного обладнання на суму 1,4 млн.грн. 

ОСВІТА 

Протягом I кварталу 2020 року робота освітянської галузі Конотопської міської 

ОТГ була спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2019-

2020 н.р. у Конотопській міській ОТГ функціонують 14 закладів загальної 

середньої освіти, де навчаються 6924 учні, у тому числі 2 навчально-виховні 

комплекси (629 учнів). 

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. Доступ до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами шкільного віку 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 27 дітей. 



 

 

Успішно функціонує комунальна установа «Конотопський інклюзивно-

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

розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Протягом I кварталу 2020 року 

така оцінка проведена для 51 дитини, 22 дітям надавалися корекційні послуги за 

окремим графіком занять.  

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. 

Після карантинних заходів планується розпочати роботу по підготовці 

позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей «Мрія» до 

оздоровчої кампанії-2020.  

Протягом I кварталу 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. 

З 10 січня по 9 лютого 2020 року учні шкіл міста взяли участь у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. Переможцями стали 35 учнів із 75 учасників, 

результативність олімпіади склала 46,9%. Усього учні міста взяли участь у олімпіадах 

із 17 предметів. Найкращий результат у ІІІ етапі показали 6 учнів, які вибороли по 2 

призових місця.  

У I кварталі 2020 року в закладах освіти міста проведено ряд тематичних 

заходів з національно-патріотичного виховання, присвячених вшануванню пам’яті 

борців за волю України, відзначенню пам’ятних дат (до Дня подвигу Героїв Крут, 

Дня Героїв Небесної Сотні, до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, з нагоди 206-ї річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка, до дня 

українського добровольця).  

З метою всебічного розвитку та виховання особистості молодших школярів з 

24 лютого по 6 березня 2020 року проведено декаду «Початкова школа-2020», 

упродовж якої відбувалися загальноміські заходи та заходи в кожній школі для 

педагогів, а також творчі та інтелектуальні змагання серед учнів та батьків. 

З 4 по 10 березня 2020 року на базі Конотопського краєзнавчого музею була 

проведена історична гра «УПА. Відповідь нескореного народу» для учнів 10-11 

класів усіх закладів ЗСО. Фінал гри скасовано через запровадження карантину. 

Протягом січня-березня 2020 року проведена значна організаційна робота щодо 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання: організовано широку інформаційну 

кампанію; проведено реєстрацію учасників, навчання та інструктаж старших 

інструкторів. Проведення пробного ЗНО перенесено до закінчення карантинних 

заходів. 

На період карантину у закладах дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти організоване дистанційне навчання. 

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ та МОЛОДІ 
Протягом звітного періоду у Конотопській міськійї ОТГ відбулося 6 молодіжних 

заходів,  а саме: 

В січні на базі Політехнічного технікуму КІ СумДУ відбулася зустріч Аніме 

спільноти міста; в МЦКіД «Кінотеатр «Мир» відбулася пізнавальна гра «Путівний 

Клубочок». 



 

 

У лютому в МЦКіД «Кінотеатр «Мир» відбулася презентація книги пам'яті 

воїнів - конотопців, які загинули на Сході України протягом 2014-2018 років 

"Конотопська небесна сотня. 2014-2018"; проведено благодійну акцію «День 

краси»; пройшов тренінг з фінансової грамотності для студентів та учнів з усіх 

ВНЗ та ДПТНЗ міста. 
В Конотопській міськійї ОТГ  станом на 01.04.2020 функціонує 10 прийомних 

сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 24 дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 2 особи з їх числа. 

Для забезпечення права дітей на сімейне оточення, з метою розвитку 

сімейних форм виховання службою у справах дітей постійно розповсюджується 

інформація щодо альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Протягом І кварталу 2020 року проведено 1 рейд «Підліток» в результаті 

якого відвідано 3 родини, де з батьками проведено профілактичні бесіди щодо 

наслідків неналежного виконання батьківських обов’язків та недопущення 

вчинення дітьми правопорушень. 

Станом на 01.04.2020 на первинному обліку служби міської ради у справах 

дітей перебуває 186 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

них 45 дітей-сиріт. 

В березні 2020 року сім’ям з дітьми, які опинились в складних життєвих 

обставинах, за рахунок міської Програми запобігання соціальному сирітству на 

2020-2023 роки надано матеріальну допомогу на загальну суму 13 тис.грн. шести 

родинам. 

Суб’єктами соціальної роботи здійснюється постійна взаємодія щодо 

виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, випадків 

жорстокого поводження з ними, безпосередньої загрози для їх життя та здоров’я.  

Протягом І кварталу 2020 року  соціальною роботою було охоплено 125 сімей, де 

виховується 218 дітей, в яких існував ризик соціального сирітства. 

З метою профілактики соціального сирітства працівниками служби у 

справах дітей спільно з представниками міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Конотопського ВП ГУНП в Сумській області протягом   І 

кварталу 2020 року проведено 9 рейдів «Сім’я». Обстежено умови проживання 33  

сімей,  де  виховується  78 дітей.  В  результаті  35  батьків  було попереджено про 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ 

Сектором з фізичної культури та спорту відділу міської ради у справах 

молоді та спорту за І квартал 2020 року було організовано та проведено 16 заходів 

з них: 4  навчально-тренувальних зборів, прийнято участь у 3 обласних змаганнях 

(участь у Чемпіонаті області з лижних гонок, участь у Чемпіонаті області з хокею 

шайбою та у обласному турнірі з гандболу пам’яті Галеніна В.П.) та проведено 9 

спортивних заходів міського рівня. 

Протягом І кварталу 2020 року міським центром фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» було організовано та проведено 8 спортивних заходів 

(міні-футбол, жим стоячи, шахи, настільний теніс, підйом на біцепс, волейбол). 

Центр спільно з «Конотопською міською організацією інвалідів Війни Збройних 

сил та УБД» провели змагання з шахів серед інвалідів війни, Збройних сил та 



 

 

учасників бойових дій. В цих заходах взяло участь 136 мешканців міста різних 

вікових категорій. 

Центром проведено обстеження та зроблений ремонт туристичного 

обладнання. Також проведено обстеження спортивних майданчиків та вуличних 

антивандальних тренажерів за місцем проживання.  

КУЛЬТУРА 

З початку року на території Конотопської міської ОТГ проведено 4 

загальноміських культурно-мистецьких заходи, серед них  заходи з нагоди: Дня 

соборності України; Дня Героїв Небесної Сотні, 206-ї річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка,  міський фестиваль колядок «Різдвяний передзвін» та інші.  

Художні колективи міста взяли участь у 10 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 143 призових місця. 

Подані відділом культури і туризму міської ради у 2020 році до 

Українського культурного фонду заявки «Автентичний німецький командний 

бункер люфтваффе часів Другої світової війни» та «Креативний простір у 

Конотопському міському будинку культури «Зоряний» до грантової програми 

«Іноваційний культурний продукт» пройшли експертний відбір та плануються до 

реалізації у 2020 році. Завдяки реалізації даних грантових проектів заплановано 

залучити 509 тис.грн. коштів державного бюджету (358,0 та 151,0 тис.грн. 

відповідно). 

В міському центрі культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир» відбувся                   

V міський фестиваль колядок і щедрівок «Різдвяний передзвін», участь                                               

у якому взяли понад 200 виконавців та творчих колективів з міста та району. 

На базі Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського 

проведено відбіркові етапи турніру серед учнів навчальних закладів міста з 

патріотичної настільної гри «УПА – відповідь нескореного народу», розробленої 

Українським інститутом національної пам’яті.  

В центральній дитячій бібліотеці відбувся другий етап Всеукраїнського 

конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2020», спрямований на популяризацію 

дитячого читання.  

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

69 екскурсій (залучено 1488 осіб), в «Музеї авіації» проведено 18 екскурсій 

(залучено 280 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено                     

9 екскурсій (залучено 128 осіб). 

Продовжує свою роботу Інтернет-центр на базі центральної міської бібліотеки, 

який має окремо обладнане місце для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

приміщення обладнано пандусом, що забезпечує рівний доступ всім мешканцям міста 

до світової інформаційної мережі. За звітний період його послугами скористалися 

470 відвідувачів, з них – 11 з обмеженими можливостями.  
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