
Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Конотопської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Обсяг виробництва промислової продукції по підприємствам Конотопської 

міської ТГ за І півріччя 2021 року склав 707,2 млн.грн. (оперативні дані), що 

становить 173,3% до показника 2020 року. 

За звітний період обсяг реалізованої промислової продукції склав 716,6 

млн.грн. (оперативні дані), що становить 173,4 % до показника минулорічного 

періоду.  

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства:  

ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 41,9%. 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» – 36,7%. 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» – 12,9%. На даний час підприємство займається 

реалізацією м’яса та субпродуктів. Продукція експортується до Китаю; 

ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» - 1,9%. Економічна ситуація в країні 

негативно впливає на діяльність підприємства, що призводить до поступового 

скорочення виробництва. З метою покращення ситуації здійснюється постійне 

оновлення асортименту продукції. 

 

БЮДЖЕТ 

До бюджету громади протягом І півріччя  2021 року надійшло 270,9  

млн.грн., що на 0,2% менше в порівнянні з минулорічним періодом, планове 

завдання за звітний період виконано на 101,3%. Виконання планового показника по 

доходам без трансфертів становить 102,3%, обсяг надходжень склав 192,5  млн.грн., 

що на 6,4% більше, ніж за відповідний період 2020 року. 

 Надходження до бюджету розвитку з початку року склали 212,5 тис.грн., що 

становить 25,3% до планового показника та в 7,4 рази більше факту за І півріччя 

2020 року.  
   

ІНВЕСТИЦІЇ 

З початку 2021 року, виконавчі органи міської ради, здійснюючи пошук 

інвестиційного фінансування для реалізації інфраструктурних та соціально-

гуманітарних проектів, співпрацювали з донорами, що знаходяться як на території 

держави, так і за її межами. Було підготовлено 39 проектів-заявок, на загальну 

суму 93,2 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, Центру міжнародного 

приватного підприємництва (СІРЕ), ПРООН, Асоціації міст України, ОДА та 

профільних Міністерств щодо отримання відповідних субвенцій. Підтримано 10 

проектів-заявок на суму 10,9 млн.грн. 

Здійснюється впровадження спільного з ГО «Міжрегіональний інститут 

розвитку громад», проекту «Громадські технології для розвитку громадського 

бюджету у Конотопській МТГ» (187,4 тис.грн.), що реалізовується у межах 

проекту «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство 

в часи пандемії та в майбутньому», що виконується Фондом Східна Європа за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Конотопська громада, серед двох громад області, що на конкурсних засадах 

стали переможцями та співпрацюватимуть з ПРООН та Міжнародною 

організацією праці, у рамках пілотного проекту «Розширення економічних 

можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні» (ПРООН, 

Міжнародна організація праці). 

Конотопська громада включена до розподілів субвенцій:  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах – 10000,0 тис.грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг – 264,0 тис.грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статті – 510 тис.грн. 

Приймається участь у Програмі Європейського Союзу ПРООН «Об’єднання 

співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» 

(HOUSES); проекті Угода Мерів – Схід ІІ (EU4Energy); проекті FIRST LEGO 

(League Lego Fundation, програма First); проекті «Просування енергоефективності 

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

Затверджена нормативна база «Громадського бюджету»: Положення про 

громадський бюджет Конотопської міської територіальної громади, Параметри та 

календарний план громадського бюджету Конотопської міської територіальної 

громади. Конотопську громаду підключено до платформи електронної демократії 

e-DEM «Громадський бюджет». З 01 липня розпочато цикл громадського бюджету 

2021-2022 років (здійснюється прийом проектів). 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

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

формування і розвитку сектора малого і середнього підприємництва. 

За І півріччя 2021 року зареєстровано нових фізичних осіб-підприємців - 

105, припинили діяльність — 76. 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 півріччя 2021 року становить : з юридичних осіб 

підприємців -  2993,6 тис.грн., що на 416,8 тис.грн. більше в порівнянні із звітним  

періодом минулого року; з фізичних осіб – 21444,2 тис.грн., що на 3174,2 тис.грн. 

більше порівняно  із звітним  періодом минулого року. 

Протягом І півріччя 2021 року в рамках реалізації Програми підтримки та 

розвитку малого та середнього підприємництва був проведений тренінг для 

студентів «Мій перший бізнес в Україні». Тренінг передбачає ознайомлення 

учасників із бізнес-моделями та інструментами просування, що набули 

актуальності в період пандемії. 

 

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК 
За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб за січень-червень 2021 року становить 539,3 

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

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

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

становив 59,3 млн.грн. У розрахунку на 1 особу обсяг наданих побутових послуг 

становить 658,1 грн., що більше на 2,0%  до відповідного періоду минулого року і 

в абсолютних одиницях становить 13,0 грн.. 

З метою розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі,  

закладів ресторанного господарства та підприємств побуту, протягом І півріччя 

2021 року в місті відкрито 5 нових підприємств торгівлі, 1 заклад ресторанного 

господарства та 8 підприємств 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 2018-2021 роки.  

В рамках Програми за рахунок бюджету територіальної громади 

комунальному підприємству «Конотопське трамвайне управління» у 2021 році 

передбачена фінансова підтримка  у сумі 15,4 млн.грн. Станом на 01.07.2021 

профінансовано 7,1 млн.грн. (виплата заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам підприємства, оплата витрат за спожиту електроенергію).  

Протягом звітного періоду громадським транспортом перевезено 4386,4 тис. 

пасажирів, в тому числі електротранспортом – 3009,1 тис., автотранспортом – 

1377,3 тис. 

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі громади, за І півріччя 2021 року склав 15907,8 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 – 4944,3 тис.грн., прибирання 

території міста двірниками – 474,24 тис.грн., послуги з прибирання – 49,7 тис.грн., 

підготування міста до свят -  150,47   тис.грн., встановлення парканів, дорожніх 

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

ремонт пам’ятників – 129,84 тис.грн., поточний ремонт доріг – 5059,92 тис.грн., 

проведено роботи з поточного ремонту мереж вуличного освітлення – 242,44 

тис.грн. 

З початку року проведено роботи зі спилювання дерев на суму                   

25,8 тис.грн. В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади, з 

початку року зібрано та вивезено 3227,9 м
3
 сміття. 

Крім того здійснювались роботи по технічному обслуговуванню мереж вуличного 

освітлення – 948,8 тис.грн., з технічного обслуговування світлофорних об’єктів – 50,0 

тис.грн., стерилізація безпритульних тварин – 26,4 тис.грн., захоронення безрідних – 20,3 

тис.грн., утримання та обслуговування зеленого господарства міста – 332,8 тис.грн., 

обрізка гілок дерев – 7,86 тис.грн., утримання міського пляжу – 15,8 тис.грн., технічне 

обслуговування фонтана – 9,87 тис.грн., капітальний ремонт ліфтів – 651,27 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 громади та бюджетних установ. 

Конотопська міська територіальна громада є активним учасником проекту 

«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією GIZ за 

дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії. 

22-23 червня здійснювався візит підтримки до громади представників 

проєкту. Експертами проекту було надано індивідуальні консультації щодо 

муніципального енергоменеджменту. 

Також, рішенням міської ради від 16.06.2021 «Про запровадження системи 

енергетичного менеджменту в Конотопській міській територіальні громаді» (7 

скликання 6 сесія) затверджено Концепцію запровадження системи енергетичного 

менеджменту та Положення про систему енергетичного менеджменту та 

моніторингу споживання енергоресурсів. 

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 півріччя 2021 року на впровадження енергозберігаючих заходів у 

громаді було направлено 418,28тис.грн. (виконано 16 запланованих та 1 

позаплановий захід). 



Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених 

заходів складає 68,62тис.грн., у тому числі: заклади бюджетної сфери -       

0,10тис.грн.; промислові підприємства – 48,4тис.грн.; підприємства житлово-

комунального господарства та транспорту – 20,12тис.грн. 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
На 01.07.2021  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.   

За І півріччя 2021 року проведено 6 засідань міської комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації зайнятості 

населення. 
 Станом на 01.06.2021 за статистичними даними заборгованість із виплати 

заробітної плати по Конотопській міській територіальній громаді складає 777,5 

тис.грн. по ПАТ “Конотопський арматурний завод”. Перспективи погашення  

заборгованості із заробітної плати по ПАТ “Конотопський арматурний завод” 

розглянуті на засіданні комісії 25.06.2021, визначено відповідні заходи щодо 

допомоги підприємству у вирішенні питання погашення заборгованості. 
 Заборгованість по  Конотопському механічному заводу ХДАВП на 

01.06.2021 склала 9050,3 тис.грн. (не входить до статистики по Конотопській 

громаді).  
Упродовж І півріччя 2021 року на засіданнях міської комісії розглянуті 

питання про нарахування та виплату працівникам заробітної плати та страхових 

внесків на підприємствах громади та у фізичних осіб-підприємців згідно чинного 

законодавства, а також щодо легалізації тіньової зайнятості. Усього за І півріччя 

2021 року опрацьовані матеріали по 48 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 5 суб’єктів 

господарської діяльності збільшили заробітну плату 18 найманим працівникам в 

порівнянні з показниками заробітної плати до заслуховування на засіданнях 

міської комісії, легалізовано 38 робочих місць. 
27.05.2021 в залі кінотеатру “Мир” за ініціативою відділу міської ради по 

роботі із суб’єктами підприємницької діяльності спільно з Головним управлінням 

ПФУ в Сумській області було проведено семінар на тему: “Інформування 

суб’єктів господарювання про вимоги чинного законодавства при здійсненні 

підприємницької діяльності. Легальна зайнятість населення”.  
Також, на виконання розпорядження міського голови від 29.03.2021 №54-ОД 

“Про організацію проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

належного оформлення найманих працівників” протягом травня-червня 2021 року 

проведено особисті відвідування 98 торговельних закладів, проінформовано 

роботодавців про вимоги законодавства та розповсюджено 136 буклетів з 

необхідною інформацією. 
 

 

 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
Протягом І півріччя 2021 року призначено державної соціальної допомоги  

4612 сім’ям на суму   48073,6  тис.грн. 

Призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу  

239 сім’ям на суму 1001,9 тис.грн. 

Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 12166 сім’ям на 

загальну суму 79912,6  тис.грн.  

Призначено допомогу 177 особам, тимчасово переміщеним із зони 

проведення  АТО/ООС, на загальну суму 1503,2 тис.грн.   

На 01.07.2021 в Конотопській міській ТГ мешкає 22261 особа, які мають 
право на пільги відповідно до чинного законодавства, з них 1055 осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано всіх видів компенсацій на суму 
1104,5 тис.грн.  

Призначено пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу на 

загальну суму 83,3 тис.грн. 

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

послуг на суму 7561,9 тис.грн., підприємствами на оплату абонементної плати за 

послуги зв’язку – 86,1 тис.грн., за пільгові перевезення – 5430,8 тис.грн.  

 Станом на 01.07.2021 в Конотопській міській ТГ мешкають 4262 осіб з 
інвалідністю різних груп і категорій. Протягом І півріччя забезпечено засобами 

технічної реабілітації  63 осіб з інвалідністю, із них інвалідними колясками - 21 
особу.   

На виконання комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей 

на 2019-2021 роки за рахунок коштів бюджету Конотопської міської 

територіальної громади виплачено допомогу та компенсації 138 особам на 

загальну суму 414,0 тис. грн. 

Станом на 01.07.2021 в територіальному центрі соціального обслуговування 

Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні 708 осіб. За звітний 
період надано 807 послуг. 

Протягом звітного періоду в центрі комплексної реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 79 

дітей даної категорії, 10 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного 

Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, пройшли реабілітацію 8 

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 1111 сімей з метою підтвердження їх права на призначення 

всіх видів соціальних допомог, одноразових допомог. 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
Протягом І півріччя  2021 року на обліку в центрі зайнятості перебували 

3391 зареєстрованих безробітних мешканців міста та району, що на 16,8% менше 

аналогічного періоду минулого року. Чисельність безробітних у порівнянні з 

початком року зменшилась на 102 особи  і станом на 01.07.2021 року складає 1482 



особи.  Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по 

працевлаштуванню громадян. Протягом І півріччя працевлаштовані 803 

мешканців. В порівнянні з відповідним періодом минулого року рівень 

працевлаштування зменшився на 0,41% і становить 23,68%. 

З початку року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

брали участь 127 осіб. Основними видами грормадських та інших робіт 

тимчасового характеру є інформування населення про субсидії, підсобні роботи на 

виробництві. Профнавчанням за звітний період було охоплено 172 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 І півріччя 2021 року заклади охорони здоров’я профінансовано з бюджету 

територіальної громади в обсязі 10,6 млн.грн. (затверджено 22,8 млн.грн.). 

 Протягом звітного періоду  безкоштовно було передано медичне обладнання 

КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» на суму 14,2 млн. грн.: 

опромінювач бактерицидний пересувний, кисневий концентратор, комп’ютерний 

томограф, апарати ШВЛ Vsmart (2 шт.), комп’ютери, система УЗД. 

  

ОСВІТА 

У Конотопській міській ТГ функціонують 14 закладів загальної середньої 

освіти, а саме: гімназія; 2 навчально-виховні комплекси; 4 спеціалізовані школи та 

7 загальноосвітніх шкіл.  

Системний підхід у реалізації завдань розвитку дітей дошкільного віку  у 

громаді забезпечується у 14 закладах дошкільної освіти та двох навчальних 

виховних комплексах. 

Позашкільною освітою у 8 закладах позашкільної освіти громади охоплені 4365 

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

спортивну школу Михайла Маміашвілі відвідують 740 вихованців. Також функціонує 

позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку дітей «Мрія».  

Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами 

забезпечується у закладах загальної середньої освіти  19 інклюзивними класами.  

Всього за звітний період 51 дитина охоплена інклюзивним навчанням. 

Продовжують функціонувати спеціальні класи для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку.  В таких класах навчається 18 дітей відповідної 

нозології, 16 з них з інвалідністю. 



 

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 півріччя 2021 року робота освітянської 

галузі громади 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. 

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 
З початку року у Конотопській МТГ проведено 36 молодіжних заходів, серед 

яких: свято в благодійному фонді для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця 

Любові»; флеш-моб за участі молоді та небайдужих мешканців міста з метою 

патріотичного виховання молоді, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

тренінгові програми на тему «Як продуктивно спілкуватися», «Наука та 

псевдонаука», «Сім'я та довіра»,  «Безпечний інтернет та соціальні мережі»; 

онлайн проект «Локальна школа успіху»; благодійна акція для вихованців БФ 

«Серця любові», від мережі перукарень «Швидка стрижка»; відкритий конкурс-

фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця»; відкриття мото-сезону; захід 

«Велодень»; марафон з бігу «INTBOARD 1 st City Run»; конкурси  «Молодіжні 

досягнення», «Квітни, мово наша рідна», «Конотоп – моє улюблене місто»; 

традиційний туристичний похід для дітей з особливими потребами «Ми разом - 

туристи»; фестиваль «Всі разом за сім’ю» та інші заходи. 

В громаді функціонує 8 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного 

типу, де виховується 21  дитина, позбавлена батьківського піклування та 1 особа з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 30.06.2021 на первинному обліку служби міської ради у справах 

дітей перебуває 195 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, з них 39 

дітей-сиріт.  

З метою уникнення виведення дітей із сімей та проведення з ними роботи 

щодо підвищення виховного потенціалу, усунення причин кризового стану в 

родинах протягом січня-червня  2021 року на облік дітей  як таких, що опинились 

в складних життєвих обставинах, поставлено 9 дітей. 

З метою виявлення сімей, де можуть порушуватись права дитини та 

профілактичної роботи з такими родинами, протягом поточного року організовано 

проведення  20 рейдів «Сім’я». Обстежено умови проживання 72 сімей,  де  

виховується  179 дітей.  Батьків  попереджено про відповідальність за неналежне 

виконання батьківських обов'язків. Дев’ятьох було притягнуто до 

адміністративної відповідальності.  



 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ 

Відділом міської ради у справах молоді та спорту з початку року було 

організовано та проведено 7 заходів місцевого рівня, серед яких: чемпіонат міста з 

шахів, турнір з гандболу  пам’яті І.Попруги, кубок з баскетболу, волейболу, 

настільного тенісу та гирьового спорту серед учнів ДПТНЗ та студентів ВНЗ, 

відкритий чемпіонат міста з лижних гонок. Прийнято участь у 8 змаганнях 

обласного рівня та проведено 8 навчально-тренувальних зборів з таких видів 

спорту як: лижні гонки, греко-римська боротьба, фут зал та футбол, гандбол.  

 

КУЛЬТУРА 

З початку року на території громади проведено 8 загальноміських 

культурно-мистецьких заходів, серед них  заходи з нагоди: Дня соборності 

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

Т.Г.Шевченка, Дня українського добровольця, Дня пам’яті та примирення, 76-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня матері, Дня 

Конституції України. 

Художні колективи міста взяли участь у 30 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 276 призових місць. 

Подано дві грантові заявки (начальник відділу культури і туризму міської 

ради Шинкаренко О.В. – Німеччина, головний спеціаліст відділу культури і 

туризму міської ради Степанідін П.В. – Чехія) до грантової програми 

Європейського Союзу «House of Europe» щодо участі випускників та слухачів 

Академії культурного лідера у нетворкінгових навчальних подорожах до країн ЄС 

(АКЛ 2021-1).  

Команда від галузі культури Конотопської міської територіальної громади у 

кількості 5-ти осіб продовжує навчання в Академії культурного лідера 2.0 - 

спільному освітньому проєкті Міністерства культури та інформаційної політики 

України та Гете-інститута в Україні.  

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

119 екскурсій (залучено 2261 особа), в «Музеї авіації» проведено 62 екскурсій 

(залучено 1149 осіб), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено                     

19 екскурсій (залучено 454 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. З початку року його послугами скористалися 567 

відвідувачів, з них – 17 з обмеженими можливостями.  

 

 

 

 

Начальник  управління економіки                                     Людмила ГАПЄЄВА 

 


