
Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Конотопської міської територіальної громади за І квартал 2021 року 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Обсяг виробництва промислової продукції по підприємствам Конотопської 

міської ТГ за І квартал 2021 року склав 402,1 млн.грн. (оперативні дані), що 

становить 129,9% до показника 2020 року. 

За звітний період обсяг реалізованої промислової продукції склав 390,3 

млн.грн. (оперативні дані), що становить 153,3 % до показника минулорічного 

періоду.  

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства:  

ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 28,9%. Підприємство спеціалізується на 

виробництві гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, 

тепловозних та стаціонарних двигунів внутрішнього згорання. Підприємство 

здійснює поставки до Польщі, США, Німеччини, Туреччини. Співпрацює з 

українськими компаніями за окремими замовленнями. 

ДП «АВІАКОН» – 59,2%. Підприємство забезпечує проведення капітально-

відновлювального ремонту, переобладнання та модернізацію вертольотів Мі, 

експлуатаційну підтримку відремонтованих вертольотів. Здійснює підготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців замовників. Виконує замовлення для 

Міністерства оборони України, Військово-Морських сил ЗСУ, АТ «Мотор Січ», 

Державного концерну «Укроборонпром». 

ПАТ «Конотопм’ясо» – 5,9%. На даний час підприємство займається 

реалізацією м’яса та субпродуктів. Продукція експортується до Китаю. З 1 березня 

2021 зупинено роботу цеху з виробництва ковбасних виробів та напівфабрикатів. 

Під скорочення потрапили близько 30 чоловік. 

 ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» - 1,3%. Економічна ситуація в країні 

негативно впливає на діяльність підприємства, що призводить до поступового 

скорочення виробництва. З метою покращення ситуації здійснюється постійне 

оновлення асортименту продукції. 

 ПрАТ "Конотопський арматурний завод" – 1,3%. З минулого року 

підприємство знаходиться на простої.  

 

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

До бюджету громади протягом І кварталу  2021 року надійшло 125,4 

млн.грн., що на 11,9% менше в порівнянні з минулорічним періодом, планове 

завдання за звітний період виконано на 103,9%. Виконання планового показника по 

доходам без трансфертів становить 104,7%, обсяг надходжень склав 95,6  млн.грн., 

що на 4% більше, ніж за відповідний період 2021 року. 

 Надходження до бюджету розвитку міста з початку року склали 15,2 тис.грн., 

що становить 25,2% до планового показника та 163,4% до факту за І квартал 2020 

року.  
   

ІНВЕСТИЦІЇ 

Протягом І кварталу 2021 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 25 проектів-заявок, 

загальною вартістю 32,5 млн.грн., та подано на розгляд  до  Державного фонду 

регіонального розвитку, Українського культурного фонду, Фонду 

енергоефективності, Європейського Союзу, Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), Фінського Фонду Місцевого Співробітництва (LCF), 

Посольства Чехії, House of Europe, Американської фундації «Я розмовляю 

українською», Посольства Японії, Київської школи державного управління, 

Центру розвитку інновацій, проекту TNA, Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів. Підтримано 6 проектів. 

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 (EU4Energy); проекті «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)» (GIZ);  

проекті FIRST LEGO (League Lego Fundation, програма First) (СШ№12, гімназія); 

проекті «Академія культурного лідера» (Міністерство культури, молоді та спорту 

України, Goethe-Institut в Україні). 

Здійснювалися верифікаційні процедури проектом «Підвищення 

енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп», грантова програма 

Європейського Союзу. 

Розроблено та прийнято Програму залучення інвестицій та грантів для 

розвитку Конотопської міської територіальної громади на період до 2025 року, 

(рішення міської ради від 25.02.2021 (8 скликання 3 сесія)), що включає стандарти 

залучення та супроводу інвесторів на території Конотопської міської 

територіальної громади та порядок підготовки та реалізації проектів, що 

фінансуються або співфінансуються за рахунок зовнішніх джерел, у Конотопський 

міській раді та її виконавчих органах. 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

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

формування і розвитку сектора малого і середнього підприємництва. 

З початку 2021 року кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської 

діяльності в Конотопській МТГ становила 41 , у тому числі 4 юридичних осіб та 

37 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 2021 року становить : з юридичних осіб 

підприємців -  1633,5 тис.грн., що на 36,1 тис.грн. менше в порівнянні із звітним  

періодом минулого року. З фізичних осіб – 11276,9 тис.грн., що на 1749,4 тис.грн. 

більше порівняно  із звітним  періодом минулого року. 

За І квартал 2021 року проведено інформаційно-роз'яснювальні заходи з 

суб'єктами підприємництва, а саме: розміщено 25 статей на сторінці Fecebook. 



Для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва у громаді 

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». 

 

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК 

За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб за січень-березень 2021 року становить 284,2 

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

оперативними даними,  обсяг послуг, реалізованих населенню міста за січень-

березень 2021 року  збільшився на 2,0% до відповідного періоду минулого року і 

становив 33,9 млн.грн. У розрахунку на 1 особу обсяг наданих побутових послуг 

становить 373,2 грн., що на 7,3 грн. більше до відповідного періоду минулого 

року. 

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

побутового обслуговування. 

Постійно вживаються заходи з підтримки місцевих товаровиробників, в 

тому числі і виробників сільськогосподарських продуктів, які залучаються до 

участі в ярмаркових заходах, що забезпечує поповнення бюджету громади 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 2018-2021 роки.  

В рамках Програми за рахунок міського бюджету комунальному 

підприємству «Конотопське трамвайне управління» у 2021 році передбачена 

фінансова підтримка  у сумі 19,59 млн.грн. Станом на 01.04.2021 профінансовано 

2,8 млн.грн. (виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

підприємства, оплата витрат за спожиту електроенергію).  

Протягом звітного періоду громадським транспортом перевезено 2155,7 тис. 

пасажирів, в тому числі електротранспортом – 1339,1 тис., автотранспортом – 

816,6 тис. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі міста, за І квартал 2021 року склав 5015,1 тис.грн. 

 З метою забезпечення належного стану дорожньо-мостового господарства 

та безпеки руху, з початку 2021 року, за оперативними даними виконано робіт з 

утримання дорожньо-мостового господарства – 2787,6 тис.грн., прибирання 

території міста двірниками – 129,32 тис.грн., послуги з прибирання – 49,7 тис.грн., 

підготування міста до свят -  124,3   тис.грн., встановлення парканів, дорожніх 

огороджень та напрямних пристроїв – 49,98 тис.грн. 



В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з початку року 

зібрано та вивезено 1435,75 м
3
 сміття на загальну суму 218,97 тис. грн.  

Крім того, здійснювались роботи по технічному обслуговуванню мереж вуличного 

освітлення – 279,9 тис.грн., з технічного обслуговування світлофорних об’єктів – 50,0 

тис.грн., стерилізація безпритульних тварин – 8,11 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 Конотопська громада, приєдналася до Всесвітньої кампанії  

«Година Землі 2021», 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 27.03.2020 зменшилося на 

0,73МВт, що рівне скороченню викидів СО2  на 1043кг та еквівалентне 

посадженню 423 дерев.  

Важливою складовою та одним із пріоритетних напрямків роботи 

виконавчого комітету міської ради є впровадження політики енергозбереження, 

шляхом реалізації енергощадних заходів та управління ефективністю 

використання енергоресурсів. 

Протягом І кварталу 2021 року на впровадження енергозберігаючих заходів 

у місті було направлено 195,65 тис.грн. (виконано 13 запланованих заходів). 

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених 

заходів складає 51,35 тис.грн., у тому числі у: закладах бюджетної сфери - 0,1 

тис.грн.; промислових підприємствах – 42,4 тис.грн.; підприємствах житлово-

комунального господарства та транспорту – 8,85 тис.грн. 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

На 01.04.2021  за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по 

Конотопській міській ТГ становить 10119,0 грн. (по області – 10770,0 грн.), що на 

10,4%  більше показника минулого року та в 1,7 раза більше мінімальної 

заробітної плати, встановленої діючим законодавством.   

Упродовж 3 місяців 2021 року проведено 3 засідання міської комісії з 

питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації 

зайнятості населення, на яких опрацьовані матеріали по 21 суб’єкту 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  легалізовано 

10 робочих місць. 
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.  



 Станом на 01.01.2021 за статистичними даними заборгованість із виплати 

заробітної плати на підприємствах міста складала 8875,7 тис.грн. (Конотопський 

механічний завод ХДАВП).  
Згідно листа Головного управління статистики у Сумській області від 

19.01.2021 №05.1-97/251-21 статистична звітність щодо стану виплати заробітної 

плати з 2021 року подається виключно юридичними особами за місцем їх 

реєстрації, тому з 01.02.2021 заборгованість Конотопського механічного заводу 

обліковується за місцезнаходженням юридичної особи - Харківського державного 

авіаційного виробничого підприємства. Заборгованість із виплати заробітної плати 

по місту Конотопу за статистичними даними на 01.04.2021 відсутня. 
З початку 2021 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, лист голові Сумської обласної державної адміністрації, лист 

керівництву ДК «Укроборонпром» та 3 листи генеральному директору ХДАВП. 
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  І кварталу 

2021 року зареєстровано 17 колективних договорів, з них до 5 - внесено змін та 

доповнень. Проведено 17 експертиз колективних договорів, змін та доповнень до 

них, надано 17 методичних консультацій з питань укладання колективних 

договорів на підприємствах міста.  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Протягом І кварталу 2021 року призначено державної соціальної допомоги  

4055 сім’ям на суму   22879,8  тис.грн. 

Призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу  

160 сім’ям на суму 652,1 тис.грн. 

Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 12305 сім’ям на 

загальну суму 21690,8  тис.грн.  

Призначено допомогу 177 особам, тимчасово переміщеним із зони 

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

На 01.04.2021 в Конотопській міській ТГ мешкає 22556 осіб, які мають 

право на пільги відповідно до чинного законодавства, з них 1062 осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано всіх видів компенсацій на суму 

116,3 тис.грн.  

Призначено пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 37  

особам на загальну суму 72,5 тис.грн. 

В І кварталі 2021 року  нараховано пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму 5682,6 тис.грн., підприємствами на оплату абонементної плати за 

послуги зв’язку – 36,1 тис.грн., за пільгові перевезення – 2551,6 тис.грн.  

 Станом на 01.04.2021 в Конотопській міській ТГ мешкають 4317 осіб з 

інвалідністю різних груп і категорій. Протягом І кварталу забезпечено засобами 



технічної реабілітації  27 осіб з інвалідністю, із них інвалідними колясками - 14 

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 104,25 тис.грн. 

Станом на 01.04.2021 в територіальному центрі соціального обслуговування 

Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні 913 осіб. За звітний 

період надано послуг 913 особам (із них: мешканцям міста - 857, сіл - 56). 

Протягом звітного періоду в центрі комплексної реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 79 

дітей даної категорії, 9 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного 

Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, пройшли реабілітацію 4 

дітей. 

Виконуючи державну функцію щодо захисту малозабезпечених верств 

населення та контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на цю 

мету, за  державними соціальними інспекторами управління соціального захисту 

населення обстежено 1254 сім’ї з метою підтвердження їх права на призначення 

всіх видів соціальних допомог, одноразових допомог. 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

Протягом І кварталу 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебували 

2530 зареєстрованих безробітних мешканців міста та району, що на 0,9% менше 

аналогічного періоду минулого року. Чисельність безробітних у порівнянні з 

початком року зменшилась на 18 осіб  і станом на 01.04.2021 року складає 1566 

осіб.  Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по 

працевлаштуванню громадян. Протягом І кварталу працевлаштовані 360 

мешканців. В порівнянні з відповідним періодом минулого року рівень 

працевлаштування зменшився на 6,69% і становить 14,23%. 

З початку року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

брали участь 87 осіб. Охоплено профнавчанням 157 осіб.  

 

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 І квартал 2021 року заклади охорони здоров’я профінансовано з бюджету 

територіальної громади в обсязі 5,6 млн.грн. (затверджено 16,3 млн.грн.). 



 Протягом звітного періоду  безкоштовно було передано медичне обладнання 

КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» на суму 11,9 млн. грн.: 

опромінювач бактерицидний пересувний, кисневий концентратор, комп’ютерний 

томограф. 

  

ОСВІТА 

У Конотопській міській ТГ функціонують 14 закладів загальної середньої 

освіти, у тому числі 2 навчально-виховні комплекси. 

Системний підхід у реалізації завдань розвитку дітей дошкільного віку  у 

місті забезпечується у 14 закладах дошкільної освіти та двох навчальних виховних 

комплексах. 

Успішно функціонує комунальна установа «Конотопський інклюзивно-

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

розвитку дітей з особливими освітніми потребами.  

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього 

процесу: вчителів, учнів та батьків. Протягом І кварталу 2021 року робота освітянської 

галузі міста була спрямована на організацію якісного навчання з використанням 

цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, але давати раду технічним 

проблемам виявилось зовсім не просто. 

Протягом звітного періоду робота з інтелектуально обдарованими учнями 

проводилася в усіх закладах освіти на належному рівні. Частково забезпечено участь 

учнів закладів загальної середньої освіти у предметних міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. 

У зв’язку з загостренням ситуації в закладах середньої загальної освіти щодо 

захворюваності педагогічних працівників, технічного персоналу, учнів та 

підтвердженням виявлених випадків гострої респіраторної хвороби СОVID-19, з 

метою запобігання поширення корона вірусної хвороби серед учасників освітнього 

процесу, управлінням освіти Конотопської міської ради було прийняте спільне з 

керівниками закладів загальної середньої освіти рішення про скасування проведення II 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 21 листопада 2020 року з 13 навчальних 

предметів. 

Надалі планується системно розвивати шкільну освіту. Зокрема, це стосується 

продовження реформи «Нова українська школа», створення умов для 

впровадження старшої профільної школи, розвитку позашкілля та інклюзивної 

освіти. 

 

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ та МОЛОДІ 

Протягом звітного періоду у Конотопській міській ТГ відбулося 17 молодіжних 

заходів, серед яких:  в березні  для студентів ВСП «Конотопський Індустріально-

педагогічний фаховий коледж» було проведено тренінгову програму на тему 

«Сім'я та довіра»; міський конкурс художнього читання та малюнків «Слався, 

Тарасе!», який був приурочений до 207 -ї річниці народження Кобзаря; тренінг на 

тему «Безпечний інтернет та соціальні мережі», за програмою «Молодь»; 

тренінгова програма на тему «Наука та псевдонаука» для студентів ВСП 

«Конотопський Індустріально-педагогічний фаховий коледж». В січні відповідно 

до програми «Молодь», відбулося передріздвяне свято в благодійному фонді для 

тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця Любові». В партнерстві з Класичним 



фаховим коледжем СумДУ та студією організації дитячих свят «Funny day» для 

вихованців благодійного фонду «Відень» та центру комплексної реабілітації для 

дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської ради відбувся святковий міні 

ранок. 

В місті функціонує 8 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, 

де виховується 22 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом поточного року,  у зв’язку з усиновленням дитини-вихованця, 

одна прийомна родина припинила функціонування. 

Протягом І кварталу проводилось відвідування кожної родин, з метою 

здійснення контролю за умовами проживання, вихованням та утриманням дітей, 

влаштованих до зазначених вище сімей.  

З початку року призначено опіку та піклування над 7 дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають на первинному 

обліку служби Конотопської міської ради у справах дітей. 

З метою профілактики соціального сирітства працівниками служби у 

справах дітей спільно з представниками міського центру соціальних служб, 

Конотопського ВП ГУНП в Сумській області протягом   І кварталу 2021 року  

року проведено 10 рейдів «Сім’я». Обстежено умови проживання 37 сімей,  де  

виховується  95 дітей.  В  результаті  40 батьків  було попереджено про 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ 

Протягом І кварталу 2021 року було організовано та проведено 15 заходів з 

них: 5 – навчально-тренувальних зборів, прийнято участь у 3 обласних змаганнях, 

організовано та проведено 7 заходів міського рівня з яких: Чемпіонати міста з 

шахів, відкриті турніри з волейболу, гандболу та  кубкові змагання серед студентів 

ВНЗ та учнів ДПТНЗ. 

З початку року міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» було організовано та проведено 7 спортивних заходів (настільний теніс, 

дворовий хокей, шахи, джаколо, аерохокей, турнір з футзалу, жим лежачі). В цих 

заходах взяло участь 318 мешканців міста різних вікових категорій.  

У березні 2021 року було проведено обстеження спортивних майданчиків за 

місцем проживання, які знаходяться на балансі центру. Розробили план по 

упорядкуванню та проведенню поточного ремонту спортивних майданчиків з 01 

по 30 квітня 2021 року в рамках Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх-

спільна турбота». 

З 1 квітня 2021 року розпочався Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх- 

спільна турбота» по упорядкуванню та облаштуванню спортивних майданчиків 

напередодні весняно-літнього періоду. За цей час працівники міського центру 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» по мікрорайонам нашого міста 

виконали ряд поточних ремонтних робіт по облаштуванню та упорядкуванню 

спортивних майданчиків. 

 

КУЛЬТУРА 

Протягом І кварталу поточного року на території міста проведено                       

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



соборності України; Дня Героїв Небесної Сотні, 207-ї річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка та Дня українського добровольця.  

Художні колективи міста взяли участь у 18 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 168 призових місць. 

Подано три грантові заявки за програмами Українського культурного фонду 

на 2021 рік: «Ляльковий театр із залученням митців з інвалідністю» на суму 200,0 

тис.грн. (виявлення та розкриття творчого потенціалу дітей, молоді та дорослих 

людей з різними формами інвалідності, з вадами здоров’я), «Етно-центр 

«Ремісниче містечко» на суму 197,0 тис.грн. (створення на базі Конотопського 

міського центру культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир» відкритого 

комунікаційного майданчику, місця збереження та відтворення традицій нашого 

народу, популяризації декоративно-ужиткового мистецтва), «Інтеграція у сферу 

туризму автентичного німецького командного бункеру аеродрому часів ІІ світової 

війни» на суму 313,3 тис.грн. (відновлення німецького командного бункеру, що 

знаходиться на території «Музею авіації» дозволить відтворити цілісну картину 

історії, цієї унікальної для України фортифікаційної споруди). Дані заявки 

пройшли технічний відбір та перебувають на етапі експертного оцінювання. 

Підготовлено грантову заявку «Театральна вистава «Лісова пісня» до 

конкурсу міні-грантів американської фундації «Я розмовляю українською» на 

суму 78,5 тис.грн (створення якісного мистецького продукту, спрямованого на 

популяризацію української мови). Заявка пройшла експертне оцінювання, але на 

потрапила до числа проектів-переможців. 

Подано дві грантові заявки до грантової програми Європейського Союзу 

«House of Europe» щодо участі випускників та слухачів Академії культурного 

лідера у нетворкінгових навчальних подорожах до країн ЄС. На даний час заявки 

перебувають на розгляді організаторів. 

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

56 екскурсій (залучено 1952 осіб), в «Музеї авіації» проведено 35 екскурсій 

(залучено 978 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено                     

9 екскурсій (залучено 314 осіб). 

 

 

 

Начальник  управління економіки                                     Людмила ГАПЄЄВА 

 


