
 

Перелік програм станом на 2021 рік 

№ 

з/п 

Назва програми Затверджена Термін 

реалізації 

Управління соціального захисту населення міської ради 

1 Комплексна програма соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки 

31.08.2017        

7 скликання  

24 сесія 

2017-2021 

2 Програма соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки 

29.11.2018        

7 скликання  

30 сесія 

2019-2021 

3 Комплексна програма підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, 

операції Об'єднаних сил та членів їх сімей на 2019-

2021 роки 

21.12.2018        

7 скликання  

32 сесія 

2019-2021 

4 Програма "Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року" 

24.12.2020       

8 скликання 

2 сесія 

2021 

Сектор міської ради з питань охорони здоров'я та праці 

5 Програма забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров'я м.Конотоп на 2021 

рік 

24.12.2020       

8 скликання  

 2 сесія 

2021 

Відділ  НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами  міської ради 

6 Комплексна міська програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природнього характеру та забезпечення пожежної 

безпеки на 2016-2021 роки 

29.07.2016      

 7 скликання 

15 сесія 

2016-2021 



7 Комплексна програма «Правопорядок» на 2021-2025 

роки 

24.12.2020     

  8 скликання   

2 сесія 

2021-2025 

Відділ по роботі із суб'єктами підприємницької діяльності міської ради 

8 Програма зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки  

24.12.2020     

  8 скликання   

2 сесія 

2021-2023 

9 Програма підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2019-2021 роки 

21.12.2018      

 7 скликання   

32 сесія 

2019-2021 

Управління економіки міської ради 

10 Програма підвищення енергоефективності  

у бюджетній сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки 

28.02.2019           

7 скликання  

35 сесія 

2019-2021 

11 Програма залучення інвестицій та грантів для 

розвитку Конотопської міської територіальної 

громади на період до 2025 року 

25.02.2021           

8 скликання   

3 сесія 

2021-2025 

12 Програма розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства "Конотопське трамвайне 

управління" на 2018-2021 роки 

28.08.2018    

   7 скликання 

26 сесія 

2018-2021 

Відділ земельних ресурсів міської ради 

13 Програма розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2021 рік 

24.12.2020       

8 скликання   

2 сесія 

2021 

Відділ містобудування та архітектури міської ради 

14 Програма забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки 

 

 

 

 

 

28.08.2018       

7 скликання  

26 сесія 

2018-2022 



Відділ організаційної та кадрової роботи міської ради 

15 Програма підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки  

24.12.2020       

8 скликання   

2 сесія 

2021-2025 

16 Програма фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних 

виборів міського голови на території Конотопської 

міської територіальної громади на 2020-2021 р.р. 

10.12.2020       

8 скликання   

1 сесія 

2020-2021 

17 Програма забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки  

24.12.2020      

 8 скликання   

2 сесія 

2021-2025 

Відділ культури і туризму міської ради 

18 Програма організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів на 2021 рік  

24.12.2020      

 8 скликання   

2 сесія 

2021 

Відділ освіти міської ради 

19 Комплексна  програма "Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки " 

28.08.2018       

7 скликання  

26 сесія 

2018-2021 

Відділ у справах молоді та спорту міської ради 

20 Програма "Молодь" на 2021 рік 24.12.2020        

8 скликання   

2 сесія 

2021 

21 Комплексна Програма підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів Конотопської міської територіальної громади 

у 2021 році 

24.12.2020       

8 скликання   

2 сесія 

2021 

22 Програма "Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надаватиметься 

фінансова підтримка у сфері роботи з дітьми та 

молоддю, та у напрямку національно-патріотичного 

виховання у 2021 році" 

24.12.2020        

8 скликання   

2 сесія 

2021 



23 Комплексна Програма "Національно-патріотичного 

виховання" на 2021 рік 

24.12.2020       

8 скликання  

 2 сесія 

2021 

Служба у справах дітей 

24 Міська Програма запобігання соціальному сирітству 

на 2020-2023 роки 

28.12.2019        

7 скликання  

39 сесія 

2020-2023 

Управління житлово-комунального господарства міської ради 

25 Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

24.12.2020       

8 скликання  

 2 сесія 

2021-2023 

26 Програма утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки 

03.03.2020     

7 скликання  

39 сесія 

2020-2022 

27 Програма поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин у місті Конотопі на 

2019-2021 роки 

21.12.2018     

  7 скликання   

32 сесія 

2019-2021 

 


