
Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп а за 2016 рік 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам міста за 

підсумками 2016 року становив 103,5% (показник по області за звітний період – 

91,3%, по Україні – 102,0%). 

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 38,6%, 

ДП «АВІАКОН» – 20,8%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 12,2%, ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» – 10,9%.  

За оперативними даними за 2016 рік обсяг реалізованої промислової 

продукції складає 1720 млн.грн., що на 2,1% більше минулорічного періоду.  

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

До місцевого бюджету за підсумками 2016 року надійшло 656,6 млн.грн., що 

на 42,8% більше в порівнянні з минулорічним періодом, планове завдання на 

звітний період виконано на 104,8%. Виконання планового показника по доходам 

без трансфертів становить 110,4%, обсяг надходжень склав 225,9 млн.грн., що на 

68,5% більше, ніж за минулий рік. 

 Надходження до бюджету розвитку міста за 2016 рік склали 743,6 тис.грн., 

що становить 81,7% до планового показника та на 1,9% перевищує показник 

минулого року.  

 Надходження коштів від продажу земельних ділянок за  2016 рік склали 

357,7 тис.грн., що становить 45,9% до планового завдання на звітний період. 

 Планове завдання на 2016 рік з надходження коштів від оренди об’єктів 

комунального майна виконано на 161,5%, до місцевого бюджету надійшло 1,6     

млн.грн., що на 43,8% більше від надходжень минулого року. 

 Виконання планового завдання з надходження коштів до місцевого бюджету 

від укладених договорів оренди на земельні ділянки за звітний період складає 

103,4%, обсяг надходжень становив 15,7 млн.грн., що на 25,5% більше 

минулорічного показника. 

 Виплата заробітної плати та оплата за спожиті енергоносії бюджетними 

установами міста здійснюється вчасно, без порушення термінів виплати. Станом 

на 01.01.2017 заборгованість за вищезазначеними виплатами відсутня.   

БУДІВНИЦТВО 

 За підсумками 2016 року всіма забудовниками за рахунок різних джерел 

фінансування введено в експлуатацію 5626,95 кв. м загальної площі житла, що на 

60,8% більше показника минулого року. Протягом  звітного періоду введено в 

експлуатацію 9 об’єктів соцкультпобуту.  

ІНВЕСТИЦІЇ 

З початку 2016 року в економіку міста, за рахунок різних джерел 

фінансування, вкладено 184,8 млн.грн. капітальних інвестицій. За даним 

показником та обсягом освоєння капітальних інвестицій на 1 особу (2023,7 грн.) 

місто Конотоп займає ІІ місце серед міст області (І місце обласний центр – 

м.Суми).  

Протягом року міська рада, здійснюючи пошук інвестиційного фінансування 

для реалізації інфраструктурних та соціально-гуманітарних проектів, 

співпрацювала з донорами, що знаходяться як на території держави, так і за її 

межами. Було підготовлено 19 проектів-заявок та подано на розгляд до Асоціації 



енергоефективних міст України, Енергетичного агентства Німеччини Dana, 

програм CoM-DeP, Horizon 2020 Європейського Союзу, Гете Інституту (Mein 

Goethe grünt Projekt), Державного фонду регіонального розвитку, Шведської 

міжнародної агенції з розвитку та кооперації (SIDA), програми Угода Мерів – 

Схід, профільних Міністерств. 

Три проекти, підготовлені міською радою, були відібрані регіональною 

комісією Державного фонду регіонального розвитку та одержали  фінансову 

підтримку у сумі 3321,01 тис.грн. для реалізації: «Капітальний ремонт дороги по 

вул.Паризької Комуни м.Конотоп Сумської області», «Капітальний ремонт дороги 

по вул.Робітничо-Селянській м.Конотоп Сумської області», «Капітальний ремонт 

дороги по вул.Євгенія Бірюкова м.Конотоп Сумської області». 

Залучено 8,5 млн.грн. коштів субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій області для капітального 

ремонту фасаду спеціалізованої школи №9 (441,4 тис.грн.), капітального ремонту 

фасаду ЦДЮТ (348,6 тис.грн.), капітального ремонту дороги по вул.Майдан 

революції, вул.Короленка в с.Підлипне (600 тис.грн.), капітального ремонту 

прибудинкових територій (1499,5 тис.грн.), влаштування дитячих майданчиків 

(649 тис.грн.), капітального ремонту трамвайного переїзду (400 тис.грн.), 

придбання меблів для дитячих відділень (525 тис.грн.) та інші. 

За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток районів 

області буде здійснено добудову незавершеного будівництва побутового корпусу 

ДЮСШ ім.М.Маміашвілі (1 млн.грн.). 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

За підсумками  2016 року надходження до місцевого бюджету від малого та 

середнього підприємництва склали 111,3 млн.грн. Питома вага у власних доходах 

загального фонду місцевого бюджету складає 49,4%.  

З метою забезпечення прозорості та рівності умов при державній реєстрації 

суб’єктів господарської діяльності та одержанні дозвільно-погоджувальних 

документів, спрощення та оптимізації порядку надання  дозвільних документів, 

створення зручностей для підприємницьких структур міста в одному приміщенні, 

працює Центр надання адміністративних послуг, яким.  

При Конотопській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області працює центр з 

надання адміністративних послуг та інформаційний центр з обслуговування 

платників податків. 

У рамках реалізації Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Конотоп на 2015-2016 роки, вперше у нашому місті стартував 

проект під назвою «Бізнес в Україні - це реальність». Всі, хто планує 

започаткувати власну справу, мали можливість пройти безкоштовне навчання в 

школі бізнесу, протягом одного місяця, та  отримати базові навички ведення 

бізнесу у сучасних умовах. 

З метою зменшення регуляторного впливу на господарську діяльність 

суб’єктів підприємництва, покращення регуляторного середовища у місті, 

протягом 2016 року здійснено 11 відстежень результативності регуляторних актів.  

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

Очікуваний обсяг роздрібного товарообігу підприємств-юридичних осіб за 

2016 рік складає 720 млн.грн., що на 6,5% більше, ніж за минулий рік. За 

оперативними даними, обсяг платних послуг, наданих населенню міста за звітний 

період збільшився на 1,2% до 2015 року і очікується на рівні 176,1 млн.грн.  



Відкрито 23 підприємства торгівлі, 7 закладів ресторанного господарства та 

7 підприємств побуту. 

В місті працюють чотири об’єкти торгівлі, розміщені в різних мікрорайонах, 

на базі яких організовані відділи для роздрібної торгівлі продуктами харчування 

для малозабезпечених верств населення за доступними цінами ( Конотопська 

оптова база №1, Магазин «Гостинний», Магазин «Садочок» та Магазин 

«Фруктовий світ»). 

Також, активно залучаються місцеві товаровиробники 

сільськогосподарських продуктів до торгівлі на продовольчому ринку по 

вул.Б.Хмельницького, де здійснюється торгівля сільгоспродукції по цінам 

виробника.  

Міською радою ведеться  активна робота з підприємцями міста щодо 

безумовної пріоритетності української мови на рекламних засобах та 

інформаційних вивісках в закладах бізнесу, зокрема в закладах торгівлі, побуту та 

ресторанного господарства. Переважна більшість міських підприємців вже 

змінили свої рекламні засоби з російської на українську мову. 

ТРАНСПОРТ 

 Для забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту, на 

виконання «Програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2017 роки», з 

міського бюджету на підтримку КП «Конотопське трамвайне управління» на 

виплату заробітної плати та нарахувань працівникам підприємства, для оплати за 

спожиту електроенергію, на ремонт колії та трамвайних вагонів передбачені кошти 

в сумі 6,2 млн.грн., що майже в 2 рази перевищує показник 2015 року та в 4,5 рази 

більше показника 2014 року. 

Для забезпечення комфортності та безпеки проїзду автомобільного 

транспорту через трамвайні колії на пр.Червоної Калини реалізовано проект 

«Капітальний ремонт переїзду по пр.Червоної Калини м.Конотоп Сумської 

області». Вартість проекту склала 1,15 млн.грн. На реалізацію даного проекту на 

умовах співфінансування отримано 400 тис.грн. за рахунок субвенції з 

Державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток 

решта коштів – 700 тис.грн. виділена з міського бюджету. 

Пасажирський автомобільний транспорт – важлива складова частина 

інфраструктури міста Конотоп. Враховуючи те, що останній раз аналіз 

транспортної мережі та вивчення пасажиропотоків в місті проводилось у 2007 

році, з метою оптимізації та вдосконалення існуючої транспортної мережі міською 

радою було прийнято рішення щодо проведення обстеження пасажиропотоків на 

міських автобусних маршрутах загального користування. До цієї роботи були 

залучені фахівці Національного транспортного університету.  

Під час розробки рекомендацій щодо удосконалення пасажирських 

перевезень та оптимізації транспортної мережі у місті Конотоп були враховані 

пропозиції та зауваження мешканців міста, зокрема організація руху автобусного 

маршруту №1 у зустрічно-кільцевому напрямку, тобто з проїздом по вул.Братів 

Лузанів, що дасть можливість під’їзду пасажирів до основних медичних закладів 

міста. 

Для забезпечення поліпшення перевезень пасажирів, міською радою 

зроблено перший крок на шляху створення комунального автопарку. Вперше в 

місті були виділені кошти в розмірі 500,0 тис.грн. для закупівлі автобусів. 



КП «Конотопське трамвайне управління» придбано 3 автобуси для 

забезпечення руху пасажирського транспорту на найбільш проблемних маршрутах 

№10 та №16. Крім того, здійснено капітальний ремонт 1 автобусу. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяги бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі міста  за 2016 рік  склали 39,6 млн.грн., що в 2,3 рази більше від показника 

минулого року.  

За оперативними даними з початку 2016 року виконано робіт з поточного 

ремонту та  утримання доріг на суму 10,4 млн.грн., у тому числі: утримання 

дорожньо-мостового господарства – 4,4 млн.грн., поточний ремонт доріг, 

тротуарів та прибудинкових територій – 6,0 млн.грн.  

Виконані роботи по реконструкції ділянок доріг по вул.Клубній, 

вул.Вільямса, вул.Садовій, вул.Усп.Троїцькій, вул.Братів Лузанів, вул.Генерала 

Тхора, вул.Тургенєва, вул.Мічуріна та реконструкції ділянки дороги по вул.Івана 

Скоропадського. Виконані роботи з реконструкції тротуару по вул.Усп.Троїцькій, 

капітальний ремонт дороги по вул.Паризької Комуни, вул.Євгенія Бірюкова, 

вул.Робітничо-Селянській, вул.Ніжинській. На реалізацію даних проектів освоєно 

кошти у сумі 14,6 млн.грн. 

Виконано заміну звичайних секцій світлофорів на світлодіодні на перехресті 

вул.Клубної та вул.Усп.Троїцької, вул.Усп.Троїцької та вул.Братів Лузанів, на 

перехресті вул.Братів Лузанів та вул.Батуринської. 

Проведено капітальний ремонт 5 ліфтів багатоповерхових будинків на суму 

203,5 тис.грн. (в тому числі -  3 ліфтів по вул.Клубна, 119б, 2 ліфтів в будинку 

№27 по вул.Високій). Завершується капітальний ремонт 3 ліфтів в будинку №11 

по вул.Чехова.  

Виконані роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по 

вул.Вирівській, 25 на суму 159,1 тис.грн., по вул.Депутатській, 92 на суму 415,6 

тис.грн., по вул.Котляревського, 2 на суму 302,1 тис.грн.  

Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по 

вул.Ярківській, вул.Високій, вул.Рябошапка, вул.І.Богуна, вул.Клубній, 

вул.Шевченка, вул.Братів Лузанів, вул.Будівельників, вул.М.Грушевського, 

вул.О.Кошового, вул.Г.Тхора, вул.Кочемазова та інших. Встановлено 679 

енергозберігаючих світильників на суму 1,4 млн.грн. 

Протягом 2016 року виконувались роботи  з озеленення (покіс трави на 

зеленій зоні центральних вулиць міста, парків та скверів, догляд за квітниками, 

деревами та кущами) на загальну суму 600,6 тис.грн.,  облаштовані та проводиться 

догляд за квітниками міста прощею 3,2 га. З початку року проведено робіт зі  

спилювання 127 аварійних дерев на суму  189,5  тис.грн. В ході ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з початку року зібрано та 

вивезено 2889,5  м3 сміття на загальну суму 513,3 тис.грн. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  ТА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Впровадження політики енергозбереження та енергозабезпечення є 

важливою складовою та одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради. 

Місто включено до участі у ІІ етапі проекту «Угода Мерів - Схід» 

(передбачає залучення інвестицій у реалізацію проектів у рамках Плану дій  

сталого енергетичного розвитку), який триватиме протягом чотирьох років. 



Відповідно до зобов’язань перед ініціативою Європейської Комісії, зі 

сталого енергетичного розвитку міст – «Угодою Мерів», протягом 2016 року у 

місті активно впроваджувалися заходи щодо популяризації енергозбереження. 

Конотопську спеціалізовану школу II-III ступенів №2 на конкурсних засадах 

було включено у число переможців проекту «Школа Енергії», який реалізовувався 

за підтримки компанії «Німецьке товариство міжнародного співробітництва 

(GIZ)». Школа отримала комплект освітніх матеріалів, скриньку з необхідними 

технічними інструментами для енергоаудиту та цінний приз – набір обладнання 

для демонстрації машин та механізмів на уроках природничих дисциплін 

(вартістю майже 10 тис.грн.). Конотопська школа стала єдиним учасником 

проекту, який одержав нагороду за наймасовіший проект у співпраці з місцевим 

органом самоврядування. 

Важливим напрямком роботи залишається адміністративний супровід та 

реалізація за принципом «єдиного інвестиційного вікна» двох інфраструктурних 

проектів: «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп», 

грантова програма Європейського Союзу та «Модернізація системи 

теплопостачання м.Конотоп», кредитно-грантова програма DemoUkrainaDH. 

Головною проблемою розвитку залишається недостатній рівень  державної 

фінансової підтримки на реалізацію проектів та заходів з енергозбереження в 

бюджетній та комунальній сферах міста. 

З метою економного споживання енергоносіїв закладами бюджетної сфери 

ведеться щоденний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

У бюджетній сфері міста продовжується впровадження технічних заходів, 

спрямованих на ефективне використання енергетичних ресурсів. Так, протягом 

2016 року в закладах бюджетної сфери встановлено 465 енергоефективних вікон 

(КЗ «Конотопська міська лікарня», КЗ «Конотопська центральна районна лікарня 

ім. ак. М.Давидова», заклади освіти і культури ) на загальну суму 4,0 млн.грн., 

замінено вхідні дверні блоки на енергозберігаючі на загальну суму 109,8 тис.грн.; 

відповідно до встановленого плану-графіку проведено заміну ламп розжарювання 

на енергоефективні на загальну суму 16,7 тис.грн. (КЗ «Конотопська міська 

лікарня», КЗ «Конотопська центральна районна лікарня ім. ак. М.Давидова»).   

Промисловими підприємствами протягом 2016 року  виконувались 

енергозберігаючі заходи, в тому числі: ДП «Авіакон» здійснено модернізацію 

стендового обладнання з заміною двигуна 100 кВт на двигун 45 кВт з частотним 

регулюванням; заміна живильного насосу потужністю 18 кВт на менш 

енергоємний потужністю 11 кВт; заміна кліматичної камери випробування 

обладнання на менш енергоємну потужністю 0,3 кВт;  заміна теплотрас із 

високими втратами тепла 18-30% на попередньоізольовані. Очікувана економія від 

даних енергозберігаючих заходів становитиме 389 тис.грн. на рік. ТОВ 

«Мотордеталь-Конотоп» здійснено реконструкцію освітлення виробничого 

приміщення з подальшою очікуваною економією 40,8 тис.грн. на рік. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ  

На 01.01.2017 за оперативними даними середньомісячна заробітна плата 

становить 4490,0 грн., що на 23,7%  більше показника минулого року, в 2,8 разів 

перевищує прожитковий мінімум та на 40% більше мінімальної заробітної плати, 

встановлених діючим законодавством.   

Разом з цим соціальною проблемою залишається погашення заборгованості 

з виплати заробітної плати.  Протягом 2016 року заборгованість із виплати 



заробітної плати була ліквідована по економічно активним підприємствам. 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на кінець 2016 року складає 3999,6 

тис.грн. по Конотопському механічному заводу.  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

В місті забезпечено своєчасне призначення та виплату державних допомог, 

субсидій та відшкодування пільг, передбачених законодавством.  

За 2016 рік різні види державних допомог надано на суму 79,3 млн. грн. 

Здійснено виплату державної допомоги особам, переміщеним із зони проведення 

АТО. Відповідну допомогу призначено 533 сім’ям на загальну суму 3,4 млн.грн. 

З початку 2016 року призначено субсидію на житлово-комунальні послуги 

25248 сім’ям на загальну суму 166,5 млн. грн. Субсидію на придбання твердого 

палива та скрапленого газу призначено 838 сім’ям на загальну суму 2,3 млн.грн. 

У 2016 році 7296 пільговиків та членів їх сімей отримали пільги на житлово-

комунальні послуги на загальну суму 15720,3 тис.грн.; за здійснене поховання 

учасників бойових дій та інвалідів війни 44 особам виплачено компенсацію на 

загальну суму 77,8 тис.грн.; на придбання твердого палива та скрапленого газу  

виплачено пільг готівкою 150 пільговикам на суму 164,5 тис. грн. 

За рахунок коштів міського бюджету здійснено компенсацію витрат на 

пільгові перевезення в сумі 4,8 млн.грн. 

На фінансування програм, пов’язаних із соціальним захистом постраждалих 

ЧАЕС, протягом 2016 року було використано 2,4 млн.грн. В 2016 році проведено 

оздоровлення 25 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

категорії 1. На придбання санаторно-курортних путівок використано 129,5 тис.грн. 

Значна увага в 2016 році приділялась соціальному захисту учасників АТО та 

членів їх сімей. На обліку в управлінні перебуває 702 особи (на початок 2016 року 

– близько 300), яким встановлено статус, пов’язаний з участю в АТО, з них: 

учасники бойових дій – 685, інваліди війни – 6; учасники війни – 1, члени сімей 

загиблих – 10. 

З міського бюджету для надання учасникам АТО та членам їх сімей допомог 

та компенсацій у 2016 році виділено 844 тис.грн., за рахунок яких виплачено 8 

різних видів соціальних виплат. 

Засобами пересування та реабілітації у 2016 році забезпечені 152 особи з  

інвалідністю (з них крісло-колясками 65 осіб). 

28 осіб з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з 

дитинства у 2016 році отримали санаторно-курортні путівки для оздоровлення. 

У 2016 році за кошти міського бюджету виплачена компенсація на оплату 

комунальних послуг найбільш вразливим верствам населення серед осіб з 

інвалідністю (особи з інвалідністю 1 групи по зору, особи з інвалідністю 1 групи із 

захворюванням хребта та спинного мозку та сім’ям, які виховують онкохворих 

дітей) – 105 особам на суму 32,0 тис.грн.  

У 2016 році за рахунок коштів міського бюджету 80 особам з інвалідністю 

виплачена компенсація за проїзд на автобусних маршрутах загального 

користування у міжобласному та внутрішньообласному сполученнях на суму 16,8 

тис.грн. 

Державну допомогу особам, переміщеним із зони проведення АТО, 

призначено 533 сім’ям на загальну суму 3,4 млн.грн. 

З метою підвищення ефективності системи надання громадянам соціальної 

підтримки за принципом «єдиного вікна», надання соціальної допомоги шляхом 



обслуговування безпосередньо за місцем проживання, підвищення рівня 

інформованості, при міському управлінні праці та соціального захисту населення 

створено «мобільний соціальний офіс» для здійснення виїзного обслуговування 

населення міста з питань соціального захисту. У 2016 році проведено 12 виїзних 

засідань за місцем проживання та роботи мешканців міста. Надано консультації 

227 особам, з них у 47 осіб прийнято документи для призначення субсидій. 

Для забезпечення доступності соціальних послуг та розширення їх спектру в 

місті запроваджено мультидисциплінарний підхід до надання соціальних послуг 

(створено мультидисциплінарну команду в територіальному центрі соціального 

обслуговування Конотопської міської ради). Протягом поточного року здійснено 

26 виїздів, за місцем проживання 47 громадянам надано 187 послуг, а саме: 

перукарські, соціально-медичні послуги, допомога в обробітку присадибних 

ділянок, прибирання жилого приміщення. 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

З початку 2016 року послугами центру зайнятості скористались 5430 

незайнятих осіб – мешканців міста та району,  що на 16,7% менше, ніж за 

минулорічний період. 

Протягом 2016 року за направленням служби зайнятості працевлаштовані 2375 

мешканців міста та району. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 

рівень працевлаштування збільшився на 9,1% і становить 43,7%. 

Чисельність зареєстрованих безробітних на 01.01.2017 року складає 1280 

осіб, що на 316 осіб менше показника на початок 2016 року.  

З початку 2016 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

прийняли участь 834 особи. 

Протягом 2016 року охоплено профнавчанням 425 осіб.  

З безробітними  проводиться робота по залученню їх до підприємницької 

діяльності шляхом надання їм одноразової виплати допомоги по безробіттю. 

Фактично  одноразову виплату допомоги  в 2016 році отримали 8 осіб. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Для зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази лікарень у 2016 році 

виділені кошти в сумі 3500,0 тис.грн. Для покращення якості харчування хворих 

при стаціонарному лікуванні виділено 1117,0 тис.грн. для лікарень міста. На 

забезпечення медикаментами при наданні невідкладної допомоги лікарням 

виділені кошти в сумі 380,0 тис.грн. Забезпечено покриття видатків лікарень в 

сумі 60,0 тис.грн. для проходження безкоштовно медичних оглядів призовниками 

та бажаючими проходити військову службу за контрактом в лавах Збройних Сил 

України: проведення рентгенобстеження, загальноклінічних аналізів, 

електрокардіограми тощо.  

 Для придбання необхідного обладнання, устаткування та інвентарю для 

об’єкту під пологовий будинок, дитячу поліклініку по вул.Амосова,7а виділені 

кошти міського бюджету в сумі 920,0 тис.грн. З липня в новозбудовану будівлю 

переведено дитячу поліклініку, з серпня працює нове пологове відділення КЗ 

«Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова». 

Продовжується робота по наближенню медичної допомоги мешканцям 

віддалених районів міста. Виконані ремонтні роботи та відкрито амбулаторію 

загальної практики сімейної медицини по вул.Металістів,10 в мікрорайоні 

«Житломасив». 



Триває ремонт відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. 

Замовлені проекти на проведення ремонту приміщень приймальних відділень, що 

розташовані у будівлях терапевтичного, хірургічного та гінекологічного відділень. 

КЗ «Конотопська міська лікарня»  виділено кошти в сумі 920,0 тис.грн. 

Проведені ремонти покрівель поліклініки для дорослих, щитової, стерилізаційного 

відділення, фізіотерапевтичного відділення, здійснена заміна блоку вхідних 

дверей поліклініки для дорослих, виконані ремонти по благоустрою території 

лікарні (ремонт дороги до приймальних відділень лікарні) тощо. Виконані роботи 

по встановленню системи екстреного виклику медперсоналу в хірургічному 

корпусі КЗ «Конотопська міська лікарня». 

Виготовлена та направлена на експертизу проектно-кошторисна 

документація на ремонт фізіотерапевтичного відділення по вул.Свободи,1 на суму 

568,6 тис.грн.  

Замовлена проектно-кошторисна документація на проведення ремонту 

хірургічного та терапевтичного відділень. 

ОСВІТА 

Робота відділу освіти та педагогічних колективів навчальних закладів у 2016 

році направлена формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, як 

незалежної демократичної держави.   

У 14 дошкільних навчальних закладах та у двох навчально-виховних 

комплексах у 2016 році виховувалось 2898 дітей. Загальна потужність місць в ДНЗ 

складає 2335. Із метою зняття перевантаженості дошкільних навчальних закладів з 

01.09.2016 року в дошкільних навчальних закладах відкрито 3 нові групи на 65 

місць: у ДНЗ №8 «Волошка» (30 місць), у Підлипненському ДНЗ «Колосок» (20 

місць) та 1 група компенсуючого типу в ДНЗ №3 «Теремок» (15 місць). З 

01.09.2016 на утримання зазначених додаткових груп з міського бюджету виділено 

такі кошти: на групу в ДНЗ №8 «Волошка» - 52,2 тис.грн.; на групу в ДНЗ №3 

«Теремок» - 92,5 тис.грн.; на групу у Підлипненському ДНЗ «Колосок» - 64,6 

тис.грн. 

Крім того, за кошти міського бюджету на суму 646,2 тис.грн. завершено 

ремонтні роботи та введено в експлуатацію спортивну залу в ДНЗ №3 «Теремок», 

яка тривалий час була законсервованою.  

У 2016 році було влаштовано усіх дітей, бажаючих відвідувати дошкільні 

заклади. Охоплення дітей різними формами дошкільної освіти складає 85 %. 

Дошкільні навчальні заклади фінансуються з міського бюджету. Фактична 

середня вартість утримання одного вихованця ДНЗ у 2016 році склала 13 599 грн 

(у 2015 році – 13 071грн).  

З 01.05.2016 року до комунальної власності Конотопської міської ради 

прийнято Підлипненський ДНЗ «Колосок», забезпечено його фінансування з 

міського бюджету в сумі 530,5 тис.грн. 

На виконання розпорядження міського від 28.03.2016 № 101-ОД «Про 

впорядкування окремих питань фінансово-господарської діяльності дошкільних 

навчальних закладів міста» з 01.04.2016 заборонений збір коштів з батьків 

вихованців для забезпечення видатків з поточного ремонту та утримання 

дошкільних навчальних закладів. Рішенням 9 сесії 7 скликання від 31.03.2016 

виділено 920 тис.грн. Всього у 2016 році для фінансової підтримки та 

функціонування дошкільних навчальних закладів виділено 1512,1 тис. грн. 



На постійному контролі відділу освіти знаходяться питання організації 

харчування у дошкільних навчальних закладах. Протягом 10 місяців 2016 року 

вартість харчування 1 дня на дитину дошкільного віку складала 15.00 грн. 

старшого дошкільного віку, вартість харчування дітей ясельного віку – 11.00 грн. 

Виконання норм харчування здійснювалося в середньому на 66% (2015 рік - 76%; 

2014 рік – 83%).  

З 01 листопада 2016 року відбулися зміни у якості харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. Виконання норм харчування здійснюється на 

100%. Вартість харчування для дітей ясельних груп – 22 грн. (міський бюджет - 

8,8 (40 %) – батьки 13,2 (60%)); для дітей з садових груп – 26 грн. (міський бюджет 

- 10,4 (40 %) – батьки 15,6 (60%). 

Мережа загальноосвітніх шкіл міста залишається сталою та відповідає 

потребам населення. В місті функціонують 14 загальноосвітніх навчальних 

закладів та 2 школи-інтернати. Кількість учнів у школах міста у 2016 році 

становила 6808 осіб. 

Відкрито 1 інклюзивний клас на базі ЗОШ №10, на утримання якого з 

міського бюджету виділено 18,5 тис.грн; 1 богунівський клас на базі ЗОШ №7 

(вартість утримання – 13,8 тис.грн. з міського бюджету). Сформовано 17 десятих 

класів, у них навчаються 307 учнів. 

Відділ освіти приділяє значну увагу проблемам навчання та виховання дітей 

з особливими потребами. На 2016-2017 навчальний рік індивідуальна форма 

навчання організована для 38 дітей з особливими освітніми потребами, 

інклюзивною формою навчання охоплено 19 дітей з вадами психофізичного 

розвитку (ЗОШ №10), 5 учнів навчаються у спеціальному класі (НВК:ЗОШ I 

ступеня - ДНЗ). На базі ЗОШ №10, яку визнано базовою в області із впровадження 

інклюзивної освіти, у поточному навчальному році функціонують 7 інклюзивних 

класів. 

Результативно проводиться робота з обдарованими учнями. Протягом 2016 

року забезпечена участь учнів загальноосвітніх, позашкільних закладів у міських, 

обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, турнірах, 

змаганнях: 

ІІІ місце у ХІІ Всеукраїнському турнірі юних економістів» (збірна команда 

учнів СШ №3 та гімназії); 

І місце у ІІІ Всеукраїнському турнірі юних знавців курсу «Фінансова  

грамотність» (збірна команда учнів СШ №3 та гімназії); 

Учні Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 вперше взяли 

участь у Всеукраїнському турнірі юних географів; 

ІІ місце у обласному Дебатному турнірі Школи децентралізації молоді 

(гімназія); 

І місце у V обласному турнірі юних економістів (збірна команда учнів    СШ 

№3 та гімназії); 

ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних натуралістів (ЗОШ №10); 

І місце у Міжнародному конкурсі з українознавства (ЗОШ №10); 

І місце у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія - 2016» (гімназія); 

Диплом І ступеня- XVIІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна 

парадигма» (гімназія); 



III місце у Всеукраїнській олімпіаді для старшокласників «Європейські 

студії» (гімназія); 

III місце у Всеукраїнському конкурсі «Розкрилля душі» (гімназія); 

5 учнів були учасниками  у ІІІ етап МАН із них - 4 переможці; 

5 учасників ІV етапу (Всеукраїнського) Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка із них 4 переможці;  

1 переможець ІV етапу (Всеукраїнського) Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика;  

У жовтні 2016 року  відбувся І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, де 

взяли участь 1908 учнів, з них переможцями стали  838 учнів. 

З 1 листопада по 25 грудня 2016 року на базі шкіл міста  пройшов ІІ етап 

всеукраїнських учнівських олімпіад, де взяли участь 651 учень з них 241 призове 

місце. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 78 учнів, 43 

учні стали переможцями; 

У IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 9 учнів, де 4 

учня стали переможцями. 

Іменні стипендії голови облдержадміністрації з 01.01.2016 по 31.12.2016 

року одержували  учні загальноосвітніх навчальних закладів (Могила Інна, 

учениця 10 класу Конотопської гімназії, Смальченко Наталія, учениця 10 класу 

СШ №9, Довгаль Ольга, учениця 10 класу ЗОШ №10, Андрієвська Вікторія, 

учениця 9 класу СШ №3). 

З вересня 2016 року президентську стипендію отримує Довгаль Ольга, 

учениця 11 класу ЗОШ №10, та два випускники 2016 року (Чаманов Руслан, 

Сергієнко Елізавета випускники Конотопської гімназії), стипендію ім. 

Т.Г.Шевченка – Калантаєнко Наталія, учениця 7 класу гімназії. 

Результативною була робота Конотопської міської Малої академії наук у 

2016 році. У конкурсі взяли участь 69 учнів, що на 7 більше, ніж у 2015 році. 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України у 2016 році стали 40 учнів, результативність конкурсу - 58 %. 

Учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкуру-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України у 2016 році стали 5 учнів. 

10 травня 2016 року відбувся урочистий захід вшанування учнів - 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, 

турнірів - «Сузір’я дитячих талантів». Грошові винагороди у розмірі від 100 до 700 

грн. отримали 76 учнів. 

Учнівська відзнака золотий нагрудний знак «Ерудит» Конотопської міської 

ради вручено 3-м обдарованим учням, срібний нагрудний знак «Ерудит» - 4 учням. 

Вперше у 2016 році  введено номінацію  «Майбутнє сьогодення» та 

присвоєно було 3-м учням завдяки плідної співпраці з представниками ОАЕ. Це 

Калантаєнко Наталії учениці 7 класу Конотопської гімназії, Стефанишин Аліні 

учениця 6 класу Конотопської гімназії та Чаюк Валерії, учениці 6 класу СШ №3. 

Значним досягненням у грудні 2016 стала перемога команди навчальних 

закладів міста «Конотопські відьми» у III Всеукраїнському Турнірі юних знавців 

курсу «Фінансова грамотність». Збірна команда учнів гімназії та СШ №3 під 

майстерним керівництвом учителя економіки СШ №3 Олеха А.П. здобула почесне 

I місце. Зазначимо, що конотопські школярі вже третій рік поспіль гідно 

представляють Конотоп, заслужено посідаючи призові місця. 



До поглибленого вивчення окремих предметів обдаровану учнівську молодь 

заохочують Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. У 2016 році 

проведено II етап учнівських олімпіад. Усього взяли участь 690 учнів, 76 з них, 

«кращі з кращих», представлятимуть місто на III етапі олімпіад у січні-лютому 

2017 року. 

Розпорядженням міського голови від 22.04.2016 № 136-ОД «Про 

впорядкування окремих питань фінансово-господарської діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів міста» заборонено збір коштів з батьків 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста для забезпечення видатків на 

ремонт площ загального користування. Всього у 2016 році для фінансової 

підтримки та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів виділено 

2178,5 тис.грн. На розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх 

навчальних закладів придбано: меблів – 283,3 тис.грн.; комп’ютерної та побутової 

техніки  – 205,5 тис.грн; посуду – 52,3 тис.грн.; будівельних матеріалів, 

обладнання, інвентарю для господарської діяльності, паливно-мастильних 

матеріалів, запчастин до транспортних засобів, тощо – 954,9 тис.грн.; спортивного 

інвентарю – 92,7 тис.грн.; канцтовари, передплата періодичних видань – 59,5 

тис.грн.; придбання віконних та дверних блоків – 255,3 тис.грн., інше. 

МОЛОДЬ та СПОРТ 

З початку 2016 року активізувалася діяльність молодіжних громадських 

організації міста щодо залучення коштів для реалізації соціально-суспільних 

проектів: 3 проекти ГО «Молодіжний актив Конотопщини» здобули грантову 

підтримку від управління молоді та спорту Сумської ОДА на загальну суму 75,9 

тис.грн. 

У рамках реалізації проекту «Ми за активний спосіб життя», що реалізується 

громадською організацією «Молодіжний актив Конотопщини» у партнерстві та за 

фінансової підтримки управління молоді і спорту Сумської обласної державної 

адміністрації паралельно стартували 2 піших походи, що продовжились 

байдарковими сплавами. Основною метою проекту є участь юних спортсменів, які 

потрапили в тяжкі життєві обставини чи мають високі досягнення у спорті в 

туристичному поході та сплаві, збагачення їх історичних знань про рідний край, 

підвищення патріотизму серед молоді та отримання практичних навичок у 

туризмі. 

Загалом під час реалізації проекту проведено три чотириденних піших 

туристичних походи місцями бойової слави рідного краю з подальшим 

байдарковим сплавом по р.Сейм для 60 спортсменів. 

Цьогоріч у місті вперше працював позаміський наметовий табір «Патріот», 

роботу якого було організовано як тематичну зміну «Патріот», обласного 

наметового табору «Сузір’я» комунальної установи Сумської обласної ради 

«Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-

патріотичного виховання», який розташовувався у с. Хижки.  

Робота наметового табору відбувалась у 2 зміни, перша з 14 по 28 липня та друга з 

1 по 14 серпня 2016. На кожній зміні відпочивали по 50 дітей та працював 

колектив з 8 осіб. 

Розпочато тісну співпрацю із Сумським осередком характерництва та 

бойових мистецтв. З 30 вересня по 2 жовтня десятеро дітей та троє дорослих 

пройшли козацький вишкіл, вони відвідали козацьку лицарську школу вихідного 

дня на базі осередку сільського зеленого туризму "Грунівська Січ" Сумського 



обласного осередку характерництва та бойових мистецтв. З п’ятниці по неділю 

вони вивчали звичаї та традиції, за якими жили козаки на Запорізькій Січі. 

Вчилися доглядати за кіньми, сідлати їх та їздити верхи, самотужки готували їжу 

та подавали її відповідно до традицій та обрядів. Вивчали козацький бойовий спас, 

історію та традиції нашого народу, навчалися самозахисту, володінню козацькою 

зброєю, відвідали заняття з тактичної медицини, пройшли смугу перешкод та 

підвісний туристичний курс. 

Фізкультурно – оздоровчою роботою в місті охоплено близько 20 тис. осіб. 

В місті працюють 74 спортивних гуртків та секцій з різних видів спорту, 

культивується 24 види спорту. Для реалізації напрямків  розвитку фізичної 

культури та спорту у нас є 2 стадіони, 27 спортивних  залів, 4 футбольних поля. У 

дитячо-юнацькій спортивній школі Михайла Маміашвілі культивуються шість 

олімпійських видів спорту: баскетбол, гандбол, футбол, греко-римська боротьба, 

лижні гонки, легка атлетика. Працює 27 тренерів-викладачів. У 2016-2017 

навчальному році діють 64 навчальних груп, де займаються 824 учня. 

Школа має потужну матеріально-технічну базу: 2 стадіони, фізкультурно-

оздоровчий комплекс та головне приміщення з двома спортивними залами. З 

метою покращення та оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ 

ім..М.Маміашвілі у 2016 році на реконструкцію, капітальні та поточні ремонти 

було виділено з місцевого бюджету: 1 млн.грн.  – на добудову незавершеного 

будівництва адміністративно-побутового корпусу на стадіоні «Локомотив»; 1,1 

млн.грн. – на реконструкція паркану стадіону «Юність»; 425,2 тис.грн. – на 

капітальний ремонт (фасад) будівлі ДЮСШ (пр. Червоної Калини,1); 360 тис.грн. 

– на капітальний ремонт бігової доріжки на стадіоні «Локомотив»; 500 тис.грн. – 

на придбання меблів, оргтехніки та  інвентарю. 

Також виділені  кошти із місцевого бюджету на розробку проектно-

кошторисної документації на багатофункціональний спортивний комплекс на 

стадіоні «Локомотив» та підтрибунні приміщення стадіону «Юність». 

Тривають роботи по встановленню вуличних комплексів спортивних 

елементів. 

За рахунок коштів міського бюджету було придбано 20 вуличних комплексів 

спортивних елементів, для розташування їх у мікрорайонах міста 

наразі тренажери встановлено по вул.Будівельників 44, вул.Успенсько-Троїцькій 

146, вул.Металістів 3,8, вул. І.Франка (паркова зона), СШ №10, 

вул.Олександрівській,112, вул.Рябошапко,22, вул.Деповській 103, 

вул.Професійній, 219, вул.Лісового,16, вул.Ген.Тхора,86, вул.Лазаревського,6А, 

ЗОШ№2, парку Луначарського, вул.Усп.Троїцькій,82,84, вул. Сонячній, вул.Петра 

Сагайдачного, вул.Б.Хмельницького,24, стадіон «Локомотив». 

Станом на 01.01.2017 в місті функціонує 8 прийомних сімей, де виховується 

11 дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 дитячі будинки сімейного 

типу,  де виховуються 10 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 особа з 

числа дітей (старші 18 років). 

Для забезпечення права дітей на сімейне оточення, з метою розвитку 

сімейних форм виховання протягом 2016 року до прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу влаштовано 4 малолітні дитини, було створено 1 

прийомну сім’ю, до якої на виховання було влаштовано 1 дитину старшого віку, та 

1 дитячий будинок сімейного типу поповнили 4 дітьми, позбавленими 

батьківського піклування.  



Ведеться та постійно поновлюється банк даних дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Усього на обліку перебуває 167 дітей, з 

них 33 дитини-сироти (20,1%), 131  дитина, позбавлена батьківського піклування 

(79,9%). 

Протягом 2016 року службою у справах дітей було здійснено 125 перевірок 

умов утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку, 

піклування, влаштованих в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.  

КУЛЬТУРА 

Протягом 2016 року проведено 24 загальноміських культурно-мистецький 

заходи. Художні колективи міста взяли участь у 75 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 481 призове місце. 

Наскрізною темою у діяльності закладів культури проходить тема 

патріотизму, виховання національної гідності, вивчення та пропагування 

національного культурного надбання. Не залишила байдужими мешканців та 

гостей нашого міста фотодокументальна виставка «Українська Друга світова. На 

24 хронологічно поєднаних плакатах було представлено історію участі українців у 

буремних подіях 1939-1945 років. Працівниками міського краєзнавчого музею 

ім.О.М.Лазаревського ведеться активна робота над дослідженням теми «ОУН-

УПА на Конотопщині», започаткована у музеї виставка про Другі визвольні 

змагання на Конотопщині, постійно поповнюється новими матеріалами. На базі 

міського центру культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир» проведено презентацію 

книги фронтової лірики учасників АТО «Голос крові»; презентацію наукової 

книги відомого українського дослідника Геннадія Іванущенка «Сумчани у 

боротьбі за волю»; до 25-ї річниці незалежності України відбувся сольний концерт 

викладача Сумського училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського, 

творчий вечір до 150-річчя М.Грушевського «Світоч української державності», 

відбулась зустріч з відомим письменником та громадським діячем В.Шкляром. 

 В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського за 2016 рік проведено 

365 екскурсій (залучено 6913 осіб), в «Музеї авіації» проведено 116 екскурсій 

(залучено 1935 особа), в музеї садибі генерала М.І.Драгомирова проведено 46 

екскурсій (залучено 776 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. За звітний період його послугами скористалися 

467 відвідувачів, з них – 18 з обмеженими можливостями.  

Проведено капітальні ремонти: музею авіації – відділу міського 

краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського; здійснено встановлення 

енергозберігаючих вікон в дитячій музичній школі №2; проведено капітальні 

ремонти хореографічних залів міського будинку культури «Сучасник» та туалету 

центральної дитячої бібліотеки на суму 514,0 тис.грн. Забезпечено суттєве 

оновлення бази музичних інструментів в дитячих музичних школа міста, на що 

освоєно кошти у сумі 183,7 тис.грн. 

   

 

Начальник управління економіки                                                     Л.А.Гапєєва 


