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Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа за 2018 рік 
Протягом 2018 року робота виконавчого комітету була всебічно  спрямована 

на досягнення позитивної динаміки економічного та соціального розвитку міста.   
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам міста за 

підсумками 2018 року становить 84,9% (відповідний показник по області – 

110,4%, по Україні – 101,1%).  

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 39,9%, 

ДП «АВІАКОН» – 38,9%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 9,1%, ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» – 5,6%.  

За оперативними даними за 2018 рік обсяг реалізованої промислової 

продукції складає 1586,5 млн.грн., що становить 92,7 % до показника 

минулорічного періоду.  

Зниження показників виробництва та реалізації промислової продукції 

порівняно з попереднім роком відбулось за рахунок зменшення обсягів 

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

місту в цілому, зокрема: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» (зниження обсягів 

виробництва на 9,2%), ДП «АВІАКОН» (зниження обсягів виробництва на 22,7%), 

ПАТ «Конотопський арматурний завод» (зниження обсягів виробництва на 

47,4%). 

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

До місцевого бюджету за підсумками 2018 року надійшло 855,4 млн.грн., що 

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

період виконано на 101%. Виконання планового показника по доходам без 

трансфертів становить 107,1%, обсяг надходжень склав 324,9 млн.грн., що на 12,8% 

більше, ніж за минулий рік. 

 Надходження до бюджету розвитку міста за 2018 рік склали 428,3 тис.грн., 

що становить 60,2% до планового показника та на 18% менше показника минулого 

року.  

 Надходження коштів від продажу земельних ділянок за  2018 рік склали 14,2 

тис.грн., що становить 2,7% до планового завдання на звітний період. 

 Планове завдання на 2018 рік з надходження коштів від оренди об’єктів 

комунального майна виконано на 104%, до місцевого бюджету надійшло 1,68     

млн.грн. 

 Виконання планового завдання з надходження коштів до місцевого бюджету 

від укладених договорів оренди на земельні ділянки за звітний період складає 

98,5%, обсяг надходжень становив 14,8 млн.грн., що на 2,8% більше минулорічного 

показника. 

ІНВЕСТИЦІЇ 

Завдяки скоординованим діям міської ради, великого промислового та 

приватного секторів за підсумками 2018 року в економіку міста, за рахунок усіх 

джерел фінансування, очікується  вкладення 220,0 млн.грн. капітальних інвестицій. 



3 

 

З початку 2018 року міська рада, здійснюючи пошук альтернативного 

фінансування для реалізації інфраструктурних проектів співпрацювала з Агентством 

США з міжнародного розвитку USAID, Корпорацією НЕФКО, Асоціацією міст 

України, Словацьким агентствам міжнародного розвитку, Фондом ім.Генріха Бьолля в 

Україні, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Українським культурним фондом, 

Центром інноваційного розвитку, програмою Європейського Союзу «U-LEAD». В 

цілому з початку року було підготовлено та подано на розгляд до донорів 

фінансового ресурсу 14 проектних заявок. 

За принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснювався 

адміністративний супровід 2 інфраструктурних проектів: грантова програма 

«CoM-DeP» Європейської Комісії (загальна вартість проекту 500 тис.євро) – 

здійснювалася підготовка звітності та підготовка до виконання робіт з реновації 

гімназії, впроваджувалися інформаційно-комунікаційні заходи; кредитно-грантова 

програма DemoUkrainaDH (загальна вартість проекту 1089,5 тис.євро).  

Продовжується участь міста у 4 проектах соціально-гуманітарного 

напрямку: «Угода Мерів – Схід ІІ», «Демократична школа», «eTwinning Plus», 

«SMART ГРОМАДА - СТВОРЮЄМО РАЗОМ!». 

Місто Конотоп включено до участі у провідній ініціативі Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей та молоді», проекті «Адвокація 

громадського бюджету для успішної реформи децентралізації», проекті «Е-

рішення для громад».  Проект «Запровадження автоматизованої системи обліку та 

управління музейними фондами Конотопського міського краєзнавчого музею 

ім.О.М.Лазаревського» підтримано Українським культурним фондом (326,8 

тис.грн.). 

З метою стимулювання інвестиційної активності та ініціативи з боку 

громади міста, у рамках Програми інвестиційного розвитку міста Конотоп, 

запроваджено проект «Школа лідерства». 5 липня 2018 року відбувся перший 

тренінг-практикум «Лідерство, мотивація, гранти».  

Загальна сума грантової підтримки за гуманітарними проектами (7 проектів) 

у 2018 році становить 657,4 тис.грн. 

Загальна сума грантового фінансування інфраструктурних проектів (2 

проекти)  на 2018 рік становить 19122,64 тис.грн.  

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку 

підприємництва є Програма підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки. Програмою передбачено створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва шляхом 

консолідації зусиль органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, 

громадських організацій та об’єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні 

завдань соціально-економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності. 

Для підтримки та розвитку малого та середнього  бізнесу у місті створена та 

діє відповідна інфраструктура, яка забезпечує сприятливі умови для розвитку 

підприємницької діяльності. Це у першу чергу КП «Фонд підтримки малих 

підприємств», організація роботодавців «Асоціація підприємців та підприємств 

малого та середнього бізнесу м.Конотоп», благодійна організація «Агенція 

економічного розвитку м.Конотоп».  
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З метою зменшення регуляторного впливу на господарську діяльність 

суб’єктів підприємництва, покращення регуляторного середовища у місті, 

протягом 2018 року здійснено 10 відстежень результативності регуляторних актів, 

з них: 2 базові, 1 повторне та 7 періодичних відстежень результативності. 

Станом на 01.01.2019 продовжує діяти 31 регуляторний акт. 

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб за 2018 рік  складає 944,5 млн.грн., що на 4,0% 

більше, ніж за відповідний період минулого року. За оперативними даними, обсяг 

платних послуг, наданих населенню міста, за звітний період збільшився на 2,0% 

до відповідного періоду минулого року і становив 293,4 млн.грн. У розрахунку на 

1 особу обсяг наданих побутових послуг складає 3225,0 грн., що на 63,5 грн. 

більше, ніж у минулому році. 

За січень-грудень 2018 року в місті відкрито 9 підприємств торгівлі, 2 

заклади ресторанного господарства 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 місцевого бюджету та 

спрямоване на недопущення стихійної торгівлі.  

У вересні традиційно була проведена виставка-ярмарок «Конотопська сотня-

2018» з елементами дегустації та продажем продукції місцевих товаровиробників, 

таких як: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», ВАТ «Конотопм’ясо», ПП 

«Селянська випічка», а також представлені товари майже з усіх регіонів України. 

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 міською радою прийнято рішення «Про затвердження Програми 

розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» на 2018-2020 роки».  

За рахунок міського бюджету комунальному підприємству «Конотопське 

трамвайне управління» у 2018 році передбачена фінансова підтримка у сумі 12,01 

млн.грн., що на 21% більше ніж у 2017 році. Кошти за програмою були спрямовані 

на виплату заробітної плати працівникам підприємства, на оплату витрат за 

спожиту електроенергію, на придбання запасних частин та механізмів для 

проведення поточного ремонту рухомого складу, проведення поточного ремонту 

даху будівлі ДЕПО. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі міста,  за звітний період склали  38178,8 тис.грн., що на 21,8% більше від 

показника минулорічного періоду. 

З метою забезпечення належного стану дорожньо-мостового господарства та 

безпеки руху, з початку 2018 року, за оперативними даними виконано робіт з 

поточного ремонту, утримання доріг та ремонту прибудинкових територій на суму 

19770,6 тис. грн., у тому числі: поточний ремонт доріг – 10129,5 тис.грн, 

утримання дорожньо-мостового господарства – 6368,7 тис.грн., прибирання снігу, 
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льоду та ліквідація наслідків негоди – 593,3 тис.грн., поточний ремонт 

прибудинкових територій  2679,1 тис.грн. 

Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по 

вул.Гастелло, пр.Миру, 1 пров.вул.Залізничної, вул.Київській, вул.Г.Тхора, 

території парку культури і відпочинку «Юність», вул.Слюсарній, вул.С.Нігояна, 

вул.Шолохова, вул.Ананьєва, вул.Варениці, 1-му пров.вул.Варениці, 

вул.Торфяній, вул.Кузнечній, вул.Гоголя, вул.Серафимовича, 1-му 

пров.вул.Пушкіна,  на загальну суму 719,7 тис.грн.  

З початку року проведено робіт зі  спилювання 46 аварійних дерев на суму  185,3 

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

року зібрано та вивезено сміття на загальну суму  1307,7 тис. грн.  

Також проводилося прибирання міста двірниками вручну на загальну суму 3370,7  

тис.грн. 

Крім того здійснювались роботи по технічному обслуговуванню мереж вуличного 

освітлення – 1522,4 тис.грн., відлову безпритульних тварин – 69,7 тис.грн., стерилізація 

безпритульних тварин – 16,3 тис.грн., виготовлення та встановлення інформаційних 

табличок – 59,9 тис.грн., ремонту пам’ятників – 139,0 тис.грн., утримання світлофорних 

об’єктів – 149,8 тис.грн.., очищення стічних канав – 68,3 тис.грн. та ін. 

Протягом 2018 року виконувались роботи із догляду за квітниками міста 

прощею 3,2 га  та озеленення території міста на загальну суму 1061,7 тис.грн. 

БУДІВНИЦТВО 

 За оперативними даними протягом  2018 року виконано будівельних робіт на 

51548 тис.грн., що становить 3,7% до загального обсягу по області.  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  ТА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
Важливою складовою та одним із пріоритетних напрямків роботи 

виконавчого комітету міської ради є впровадження політики енергозбереження. 

У 2011 році Конотопська міська рада стала підписантом провідної ініціативи 

Європейського Союзу «Угода Мерів». Місто задекларувало наміри скоротити 

власні викиди вуглекислого газу щонайменше на 20% до 2020 року, шляхом 

впровадження енергоощадних заходів, оптимізації споживання енергетичних 

ресурсів та нарощування використання відновлюваних джерел енергії. Обов’язком 

підписантів є підготовка моніторингової звітності для Європейської комісії. 12 

вересня 2018 року Звіт про стан виконання «Плану дій  сталого енергетичного 

розвитку м.Конотоп на період до 2020 року» було прийнято та офіційно 

оприлюднено на порталі «Угода Мерів».  

За результатами моніторингу: завдяки економному споживанню теплової 

енергії, природного газу з боку населення міста та бюджетної сфери, підприємств 

ТКЕ та промисловості, впровадженню заходів Плану дій, вдалося скоротити 

викиди СО2 еквівалент на 51,96 тис. тонн, або на 11,85% у порівнянні з базовим 

періодом.  

У звітному році місто Конотоп як учасник ініціативи Європейської Комісії, 

зі сталого енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів, приєдналося до всесвітньої 

акції «Година Землі 2018». В рамках проекту було проведено ряд заходів: 

інтерактивний брейн-ринг «Smart House - Розумний дім!», квест-гра «Допоможемо 

матінці-природі!», а також заходи в міських бібліотеках та краєзнавчому музеї. 

Енергосвідомі мешканці міста також приєдналися до глобальної події, – «Година 
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Землі», вимкнувши о 20:30  світло та не важливі електроприлади. За інформацією 

Конотопського району електромереж, який долучився до участі в акції, 

енергоспоживання по місту зменшилося майже на 1,15 МВт, що рівне зменшенню 

викидів СО2  на 1740 кг та еквівалентне посадженню 696 дерев! 

У 2018 році місто Конотоп як учасник ініціативи Європейської Комісії, зі 

сталого енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів, приєдналося до заходів 

Європейського тижня сталої енергії. Працювала експозиція «Енергомістечко», яка 

була створена для інформування населення як про енергоефективні заходи, що 

можуть бути впроваджені у приватних житлових будинках та багатоповерхівках, 

так і про можливі джерела їх фінансування. Представники банківських установ 

розповідали відвідувачам про діючі програми підтримки енергозбереження. Крім 

того, у перший день тижня сталої енергії, на базі міського музею авіації, 

авіамоделісти провели акцію «Сила вітру!», запустивши планери та повітряного 

змія з символікою «Угоди Мерів». 

Невід’ємною частиною заходів тижня сталої енергії залишається екологічне 

виховання маленьких мешканців міста. Усі дитячі садочки провели зі своїми 

вихованцями активну роботу: бесіди, практичні заняття та досліди, читання 

художньої літератури відповідної тематики, вихід на природу.  

Розпорядженням міського голови від 26.03.2018 №49-ОД  «Про план 

впровадження енергозберігаючих заходів у м.Конотоп на 2018 рік» 

затверджений план енергозберігаючих заходів на 2018 рік.  

Протягом 2018 року на впровадження енергозберігаючих заходів у місті 

було направлено 2114,2 тис.грн. (виконано 53 запланованих та 11 позапланових 

заходів). 

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених 

заходів складає 1495,2 тис.грн., у тому числі: заклади бюджетної сфери -    173,4 

тис.грн.; промислові підприємства – 355,0 тис.грн.; підприємства житлово-

комунального господарства та транспорту – 966,8 тис.грн. 

За підсумками 2018 року, під час проведення  поточних ремонтів будівель та 

споруд, що перебувають на балансі (в управлінні) підприємств, організацій та 

установ, підпорядкованих Конотопській міській раді, було здійснено встановлення 

віконних конструкцій з енергозберігаючими характеристиками в загальній 

кількості 68 одиниць (загальна площа замінених вікон  складає 236,241м
2
). 

Показник коефіцієнту опору теплопередачі становить 0,82 м
2
*К/Вт. 

Завдяки економному споживанню за 2018 рік бюджетними установами 

використано води на 6,5 тис.м3 (на 9,4%) менше, ніж за 2017 рік. Внаслідок 

впровадження  енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері спостерігається 

зменшення обсягу споживання теплової енергії. Так за 2018 рік бюджетними 

установами міста спожито теплової енергії на 2,7 тис.кВт/год (на 2,0%) менше ніж 

за аналогічний період минулого року. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
На 01.01.2019 за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по 

місту становить 7952,0 грн., що на 28,9%  більше показника минулого року, в 4,2 

раза перевищує прожитковий мінімум та на 90,5% більше мінімальної заробітної 

плати, встановлених діючим законодавством.   
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Разом з цим соціальною проблемою залишається погашення заборгованості 

з виплати заробітної плати.  За 2018 рік сума погашеної заборгованості із виплати 

заробітної плати складає 2978,7 тис.грн. (ЖРЕП «Житлосервіс» - 235,0 тис.грн., 

КРЕП «Центральне» - 69,4 тис.грн., КП «Конотопське трамвайне управління» - 

2674,3 тис.грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2019 

складає 6246,0 тис.грн. (Конотопський механічний завод ХДАВП). 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
Протягом  2018 року призначено: 

- державну соціальну допомогу  7286 сім’ям на суму 85,5 млн. грн. (у 2017 

році – 7974 сім’ям на суму 87,3 млн. грн.); 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 566 сім’ям на 

суму 1,9 млн. грн.(у 2017 році –  738 сім’ям на загальну суму 2,2 млн.грн.); 

- субсидію на житлово-комунальні послуги 15006 сім’ям на загальну суму 

143,9 млн. грн. (у 2017 році – 24456 сім’ям на загальну суму 215,4 млн. грн.). 

Призначено допомогу особам, тимчасово переміщеним із зони проведення  

АТО, на загальну суму 3039,9 тис. грн.   

На 01.01.2019 в місті мешкає 24033 особи, які мають право на пільги 
відповідно до чинного законодавства, з них 1136 осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Таким особам  нараховано всіх видів компенсацій на 
суму 2212,0 тис.грн.   

Протягом року  41 особі нарахована компенсація за здійснене поховання 

інвалідів війни та учасників бойових дій на суму  128,5 тис.грн., 56 пільговикам 

нараховані кошти на придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну 

суму 132,3тис.грн., 4159 ветеранам війни виплачено разову грошову допомогу на 

загальну суму 4741,3  тис.грн.  

Протягом 2018 року отримали санаторно-курортні путівки для оздоровлення  

70 осіб, із них: ветерани війни – 33 путівки, особи з інвалідністю загального 

захворювання та з дитинства – 30, учасники бойових дій з числа учасників АТО – 

5, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО – 2. 

Забезпечено засобами технічної реабілітації  225 осіб з інвалідністю, із них 
інвалідними колясками - 104 особи  ( за 2017 року - 35 осіб з інвалідністю, із них 
інвалідними колясками – 22  особи ). 

Протягом 2018 року виплачена грошова компенсація замість санаторно-

курортного лікування 54 особам з інвалідністю внаслідок війни та 16 особам з 

інвалідністю загального захворювання та з дитинства на суму 29,5 тис.грн. (за   

2017 рік - 29 особам з інвалідністю внаслідок війни та 14 особам з інвалідністю 

загального захворювання та з дитинства на суму 15,4 тис.грн.) 

Протягом 2018 року надано матеріальну допомогу та компенсаційні виплати 

з міського бюджету 550 особам, які мають статус, пов’язаний з участю в АТО, на 

загальну суму 1454,76 тис.грн. 

Станом на 01.01.2019 в територіальному центрі соціального обслуговування 
Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні   3878 осіб. За звітний 
період надано послуг 3878 особам (із них: мешканцям міста - 3657, села - 221). 

Відділенням соціальної допомоги вдома обслуговується 447 осіб (із них: 
старше 80 років – 223 особи), отримали послуги – 540 осіб. 
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Протягом 2018 року в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 86 дітей даної 

категорії, 18 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного Центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, пройшли реабілітацію 18 дітей.  

Виконуючи державну функцію щодо захисту малозабезпечених верств 
населення та контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на цю 
мету, за 2018 рік державними соціальними інспекторами управління соціального 
захисту населення обстежено 10134 сімей з метою підтвердження їх права на 
призначення всіх видів соціальних допомог, одноразових допомог. 

Крім обстеження матеріально-побутових умов заявників, державними 

соціальними інспекторами було здійснено 2071 перевірка правильності 

призначення всіх видів допомог. 

Проведено 6522 перевірки достовірності інформації про доходи та майновий 

стан отримувачів допомоги та субсидій. За результатами виявлено 53 порушення 

на суму  понад 445 тис.грн. 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

З початку 2018 року послугами центру зайнятості скористались 5410 

незайнятих осіб – мешканців міста та району,  що на 2,4% більше, ніж за 

минулорічний період. 

Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по 

працевлаштуванню громадян. Протягом 2018 року за направленням служби 

зайнятості працевлаштовані 2490 мешканців міста та району. В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року рівень працевлаштування збільшився на 0,7% і 

становить 46,0%. 

Чисельність зареєстрованих безробітних на 01.01.2019 року складає 1367 

осіб, що на 61 особу більше показника на початок 2018 року.  

Протягом 2018 року з підприємствами,  установами  і організаціями  

укладено 78 договорів на проведення громадських робіт  на 358 осіб. Всього з 

початку 2018 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

прийняли участь 548 осіб. 

Протягом 2018 року проходили профнавчання 406 осіб.  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
У 2018 році заклади охорони здоров’я профінансовано в сумі  148,5  млн. 

грн., в т. ч. медикаменти  на суму  16,9 млн. грн. Протягом року профінансовано 

придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування на 

суму 1,26 млн. грн., в тому числі: біохімічний аналізатор для лабораторії; ліжка 

функціональні, насоси шприцеві, шафи, стерилізатор повітряний для відділення 

реанімації; медичне обладнання для гінекологічного відділення. 

Протягом січня-грудня 2018 року КНП КМР «Конотопська центральна 

лікарня ім.ак.М.Давидова» була надана благодійна допомога на суму  296,00 тис. 

грн. (візок зі з’ємними носилками, насоси шприцеві, пульсоксиметри, 

електрокардіограф, аналізатор гематологічний). 

На 2018 рік затверджені видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» в розмірі 547,4,0 тис. грн., в тому числі 322,4 тис. грн. на завершення 

капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії в 

хірургічному корпусі та 225,0 тис. грн. на завершення капітального ремонту 
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приймального відділення в хірургічному корпусі. За січень-грудень капітальні 

ремонти профінансовано на загальну суму 463,4 тис. грн., в т. ч. 268,5 тис. грн.  та 

194,8 тис. грн. відповідно. Роботи виконані в повному обсязі. 

              Протягом 2018 року КНП КМР «Конотопська міська лікарня» забезпечено 

медикаментами для лікування в амбулаторних умовах дітей пільгової категорії на 

загальну суму 143,4  тис. грн. 

Згідно рішення 30 сесії сьомого скликання Конотопської міської ради від 29 

листопада 2018 року Комунальний Заклад Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова» 

реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської 

ради «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла 

Давидова» та Комунальний Заклад Конотопської міської ради «Конотопська 

міська лікарня» реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство 

Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня». 

     Для впровадження нового механізму фінансування вжиті заходи для 

належного матеріально-технічного стану закладів: придбана комп’ютерна техніка 

(комп’ютери з операційною системою та доступом до мережі Інтернет, 

багатофункціональні пристрої) та спеціальне програмне забезпечення робочих 

місць лікарів первинної ланки.  

Забезпечено формування мережі надання первинної медичної допомоги 

відповідно до плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги 

Сумської області, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 22.05.2018 № 311-ОД. 

   Забезпечено проведення інформаційної кампанії з впровадження реформи 

системи охорони здоров’я з метою проведення роз’яснювальної роботи з 

населенням про впровадження нової моделі фінансування системи охорони 

здоров’я протягом 2018 року.  

   Проводиться кампанія з підписання декларацій про вибір лікарів з надання 

первинної медичної допомоги «Лікар для кожної сім’ї» відповідно до вимог 

наказу МОЗ України від 19.03.2018 №503 «Про затвердження порядку вибору 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу та форму декларації про вибір 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу». 

ОСВІТА 

У  2018 році в 14 закладах дошкільної освіти та у двох навчально-виховних 

комплексах виховувалося 2933 дітей. Діти 5-річного віку охоплені дошкільною 

освітою у місті стовідсотково. Загальна потужність місць в ДНЗ складає 2298. 

Дошкільна освіта для дітей з особливими потребами включає 20 груп 

компенсуючого типу: 14 груп для дітей з порушеннями мовлення; 2 групи для 

дітей з вадами зору; 1 група для дітей з вадами опорно-рухового апарату; 1 група 

для дітей з розумовою відсталістю; 2 групи для дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Мережа закладів загальної середньої освіти міста є сталою та відповідає 

потребам населення. У місті функціонують 14 закладів загальної середньої освіти, 

у них навчаються 6715 учнів. Окрім того, у 2 школах-інтернатах навчаються 402 

учні. Усього кількість учнів у школах міста у 2018-2019 навчальному році 

становить 7117осіб. 
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У 2017-2018 навчальному році 619 учнів закінчили 9 клас. З них 23 учні 

отримали свідоцтва з відзнакою (3,7%). 2 випускники отримали документи про 

базову загальну середню освіту «За спеціальною програмою». 

В 11-му класі завершили навчання 304 випускники. З них 15 учнів закінчили 

школу із золотою медаллю та 8 із срібною (7,6% медалістів). 

Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами 

забезпечується у 2 спеціальних класах (12 учнів) та в 11 інклюзивних класах (у 

них – 33 дитини з особливими освітніми потребами). Індивідуальна форма 

навчання організована для 36 дітей, що потребують постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процесі. 

Відкрито інклюзивно-ресурсний центр для надання психолого-педагогічної 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Проведено конкурсний відбір 

на призначення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Конотопської міської ради». 

Позашкільною освітою у 7 закладах позашкільної освіти міста охоплені 4446 

дітей, (62% від загальної кількості дітей шкільного віку). Дитячо-юнацьку 

спортивну школу Михайла Маміашвілі відвідують 779 вихованців. Також 

функціонує позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку дітей 

«Мрія». 

Робота з інтелектуально обдарованими учнями проводиться в усіх закладах 

освіти на належному рівні. Протягом 2018 року забезпечено участь учнів закладів 

загальної середньої освіти у предметних міських, обласних, всеукраїнських, 

міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. 

Переможцями ІІІ етапу стали 42 учні з 89 учасників, результативність 

олімпіади склала 47,2 %. 5 учнів нашого міста були учасниками ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

Результативною є робота Конотопської міської Малої академії наук. У ІІ 

етапі конкурсу-захисту взяли участь 54 учні (у 2016/2017 – 85 учнів). 

Переможцями ІІ етапу стали 29 учнів (у 2016/2017 – 31 учень). Учасниками ІІІ 

(Всеукраїнського) етапу стали 7 учнів, із них троє переможців (результативність – 

42,8%). 

У 2018 році троє учнів міста отримували стипендію голови Сумської 

облдержадміністрації. Президентську стипендію у 2018 році другий рік поспіль 

отримувала випускниця ЗОШ №10. 

Протягом звітного періоду в закладах загальної середньої освіти міста 

відзначались пам’ятні дати та проводились заходи, які поглиблюють знання історії 

України та формують національно-патріотичні цінності, а саме: єдині уроки 

історії, години спілкування, виховні години, круглі столи, зустрічі з волонтерами 

та учасниками АТО. Зокрема з нагоди святкування дня міста в закладах освіти 

проведено тематичні заняття, уроки, змагання, присвячені історії рідного міста. 

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ та МОЛОДІ 
Протягом  2018 року у місті відбулося 57 молодіжних заходів, серед яких:  

освітньо-виховний семінар «Teleios talks», чемпіонат міста з інтернет гри «Dota-2», 

тренінг з військово-медичної підготовки для фахівців з військово-патріотичного 

виховання із шкіл, ВНЗ та ДПТНЗ, пізнавальний виїзд для дітей з особливими 

потребами, благодійна акція для дітей зі шкіл-інтернатів «Пасхальне диво», концерт 
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щорічної ХІІІ Всеукраїнської акції «Серце до Серця» під гаслом «Почуй світ!», 

патріотична акція «Шануємо героїв України» та фестиваль патріотичної пісні «Від 

серця до серця», «О, пісне моя, душа голосна України!», фестиваль студентської 

творчості «Студентська весна 2018», «Узвар-фест», туристичний похід для дітей з 

особливими фізичними можливостями, змагання з паркур/фрірану до Дня захисту 

дітей, графіті фестиваль, фестиваль електронної музики, байдарковий сплав для 

студентського активу та дітей з родин СЖО, відкриття мото-сезону, рок фестиваль 

з нагоди Дня молоді, «Велораллі», захід з військово-патріотичного виховання, 

патріотична акція та заходи з нагоди Дня міста; організовано відкритий чемпіонат 

міста з кіберспорту, фестиваль фарб «Holli», фестиваль для дітей з обмеженими 

фізичними можливостями «Сяйво надій», волонтерський захід «Допоможемо 

разом», концерт «Сім міфів про студентство», благодійний аукціон «З любов’ю у 

серці». 

На даний час в місті функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховується 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 9 

прийомних сімей, де на вихованні знаходиться 15 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду було створено 2 

прийомні сім’ї, до яких влаштовано 3 дітей та до дитячого будинку сімейного 

типу довлаштовано 4 посиротілих дітей. 

Працівниками служби міської ради у справах дітей постійно поновлюється 

банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, що 

перебувають в складних життєвих обставинах.  

Службою міської ради у справах дітей з нагоди Дня захисту дітей було 

організовано відвідування дітьми, що опинились в складних життєвих обставинах 

океанаріуму в м.Київ.  

З нагоди Дня усиновлення працівники служби у справах дітей організували 

флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди», до якого були залучені студенти 

ВНЗ міста, діти, позбавлені батьківського піклування, прийомні батьки, батьки-

вихователі, усиновлювачі. 

З нагоди Дня Святого Миколая в міському будинку культури «Зоряний» для 

дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, проведено святковий 

захід із врученням солодких подарунків. Діти старшої вікової категорії відвідали 

кінотеатр та переглянули новорічний художній фільм. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА та СПОРТ 

Протягом звітного року відділом міської ради у справах молоді та спорту 

було організовано та проведено 55 заходів різного рівня з них: 16 заходів 

місцевого рівня, прийнято участь у 20 змаганнях Всеукраїнського та обласного 

рівня та проведено 19 навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту. 

Загалом у змаганнях прийняло участь близько 12,5 тис. осіб. 

Як і раніше важливу роль у підтримці здорового способу життя містян 

відіграє міський цент фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».  На даний 

час до складу міського центру входить 7 спортивних клубів за місцем проживання, 

в яких працюють 24 секції  з 9 видів спорту, 1 група здоров’я за місцем 

проживання, яка знаходиться в мікрорайоні «Житломасив». До занять фізичною 

культурою та спортом залучено 1367 осіб різних верств населення, з якими 

займаються 10 спеціалістів. 
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Протягом 2018 року був зроблений поточних ремонт по облаштуванню та 

упорядкуванню спортивних майданчиках за місцем проживання та на майданчику 

з антивандальними тренажерами, у тому числі: прибирання прилеглої території, 

фарбування баскетбольних щитів, футбольних воріт, огорожі, заміна дощок, 

виконання зварювальних робіт, фарбування вуличних антивандальних тренажерів. 

Витрачено коштів із загального фонду на суму 8690,70 грн.  

У 2018 році міський центр провів 57 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів., в яких взяло участь 1005 мешканців різних вікових категорій.  

Кожен рік центр організовує сплави на байдарках. Цього літа було 

проведено 20 туристичних сплавів на байдарках по річках Сейм та Десна, в яких 

прийняло участь 192 мешканці різних вікових категорій.  

 В 2018 році міський центр прийняв активну участь у  Всеукраїнських 

заходах: «Спорт для всіх – спільна турбота» по упорядкуванню та облаштуванню 

спортивних майданчиків напередодні весняно-літнього періоду, міні-футбол 

«Здорова молодь - здорова нація», «Олімпійський день бігу», «Олімпійське літо», 

«Ти зможеш, якщо зміг я», та інші.  

Одним із пріоритетних напрямків роботи ДЮСШ Михайла Маміашвілі є 

підготовка спортивного резерву до національних збірних команд України та 

збірних команд Сумської області.  

КУЛЬТУРА 

З початку року на території міста проведено 24 загальноміських культурно-

мистецьких заходів, серед них  заходи з нагоди: Дня Соборності України; 100-

річчя бою під Крутами, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; Дня українського добровольця; Дня пам’яті та примирення, Дня 

Конституції України,  міський пленер «Барви Малевича», Дня Гідності та 

Свободи, новорічні свята для дітей-сиріт та дітей учасників АТО, заходи на 

виконання меморандуму про співпрацю з національними меншинами міста  та 

інші. 

Художні колективи міста взяли участь у 52 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 465 призових місць. 

В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського відбулася презентація 

виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921 років», 

підготовлена фахівцями Українського інституту національної пам’яті. 

В міському будинку культури «Зоряний» відбулась прем’єра документальної 

стрічки про конотопців – учасників АТО «Руїни», місцевого режисера Артема 

Мельниченка. 

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

фестиваль патріотичного кіно. У рамках даного заходу мешканці міста мали змогу 

переглянути документальні стрічки присвячені українським військовим, які 

відстоюють самостійність і цілісність України на сході. 

Вже традиційно в міському парку культури і відпочинку відбулось відкриття 

культурно-просвітницького проекту «Великоднє містечко». 

На площі Миру забезпечено відкриття «Алеї майстрів», де відбувається 

експонування кращих виробів народних майстрів міста. 

У рамках фестивалю сучасної української музики «Твоя країна Fest» наше 

місто відвідали талановиті українські виконавці відомі своєю активною 
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громадянською позицією Сергія Фоменка і гурт «Мандри», гурти «Антитіла» та 

«GrozovSka Band» та Марію Бурмаку з «Gypsy Lyre», що подарували містянам вир 

чудової музики.  

Проект відділу культури і туризму міської ради «Запровадження 

автоматизованої системи обліку та управління музейними фондами 

Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського» визнано 

одним з переможців конкурсу індивідуальних проектів, що проводиться під 

егідою Українського культурного фонду. Реалізація даного проекту забезпечила 

отримання нашим містом 326 тисяч гривень грантових коштів, які будуть 

спрямовані з метою збереження культурної спадщини на придбання для потреб 

музею сучасного комп’ютерного обладнання, створення web-ресурсу та 

встановлення автоматизованої системи обліку та управління фондами.   

В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського проведено 322 

екскурсії (залучено 5235 осіб), в «Музеї авіації» проведено 95 екскурсій (залучено 

1542 особи), в музеї-садибі генерала М.І.Драгомирова проведено 64 екскурсії 

(залучено 813 осіб). 

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

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

приміщення обладнано пандусом, що забезпечує рівний доступ всім мешканцям міста 

до світової інформаційної мережі. За звітний період його послугами скористалися 

612 відвідувачів, з них – 19 з обмеженими можливостями.  

За рахунок коштів місцевого бюджету галузь «Культура» профінансовано у 

сумі 18648,6 тис.грн. 

Для потреб закладів культури забезпечено придбання матеріальних 

цінностей (сценічних костюмів, оргтехніки, меблів та апаратури) на суму                 

228,1  тис.грн. 

За звітний період заклади культури здійснювали свою діяльність та надавали 

населенню послуги, у тому числі платні. Від платних послуг закладами культури 

отримано коштів у сумі 755,0 тис. грн., що складає 113,4 % до відповідного 

періоду минулого року.  

 

 

 

Заступник начальника управління економіки                            О.КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


