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ВСТУП 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, націона-

льній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямова-
на на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї конце-
пції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних пи-
тань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку кра-
їн, регіонів і населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування дає можливість зосе-
редитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та вико-
ристовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків 
в процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інстру-
мент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 
негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправля-
ти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, без-
пеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під 
час розроблення та затвердження документів державного планування. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком 
стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки.  
З 12.10.2018 р. в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Відповідно 
до ст. 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону з 01.01.2020 р. стратегі-
чна екологічна оцінка повинна здійснюватися для програм економічного і соціального розвит-
ку громад. 

Необхідно брати до уваги те, що Програма відображає загальні пріоритети та цілі розви-
тку Конотопської міської територіальної громади загалом, без посилання на конкретні населе-
ні пункти чи території, в межах яких існують певні соціальні, економічні чи екологічні про-
блеми, які потрібно вирішувати на більш низькому рівні планування, в тому числі на рівні ре-
алізації конкретної планованої діяльності. 

В рамках розробки «Програми економічного і соціального розвитку Конотопської місь-
кої територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки», відповідно до  
ст. 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було оприлюднено Заяву про обся-
ги СЕО на офіційному сайті Конотопської міської ради. Також Заяву було оприлюднено в 2-х 
засобах масової інформації.  

Протягом громадського обговорення Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологі-
чної оцінки надійшли зауваження та пропозиції від Департаменту захисту довкілля та енерге-
тики Сумської ОДА № 01-17/2653 від 28.09.2021 р. та Управління охорони здоров’я Сумської  
ОДА № 01-26/7/2133 від 01.10.2021 р., що були враховані при складанні даного Звіту (копії 
листів наведені у Додатках). 
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МЕТОДОЛОГІЯ СЕО 
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є: 
- Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), 
ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015); 

- Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє се-
редовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.  

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 
(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною 
Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах 
національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики 
та показниках ефективності Стратегії. 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 
17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно 
до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 
«Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середо-
вище». 

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію законо-
проекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою законопроекту 
є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки до-
кументів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання пунк-
ту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований 
на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 
2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою 
України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний 
Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року. 

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в 
країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні 
програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням 
необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля. 

СЕО є «спадкоємицею» оцінки впливу на довкілля (ОВД), проте новим та глибшим кро-
ком у реалізації різнорівневих екологічних політик. Стратегічне екологічне оцінювання доку-
ментів державного планування здійснюють на ранніх етапах прийняття рішень, що дає змогу, 
зокрема, чіткіше визначити сферу охоплення ОВД, оптимізувати ОВД конкретних проектів. 

Основними перевагами СЕО є запобіжний характер процедури, що дає змогу інтегрувати 
висновки у програму чи план, попередивши небажані наслідки, та комплексний підхід до оці-
нки компонентів природного середовища та здоров’я людини. У процес також залучені експе-
рти і громадськість. Отже, можна говорити про системне бачення взаємовпливів середовища і 
людини, що надзвичайно важливо в контексті сталого розвитку. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», процедура 
стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Конотопської 
міської територіальної громади здійснюється поетапно: 
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Етап 1: Визначення обсягу СЕО  
(розміщення Заяви щодо визначення обсягу СЕО на сайті Конотопської міської ради 

https://konotop-rada.gov.ua/107-2009-05-05-06-08-53/ та Повідомлення про оприлюднення Заяви в 2-
х газетах для ознайомлення громадськості). 

Етап 2: Складання звіту про СЕО 
а) аналітична робота: аналіз контексту планування, аналіз поточного стану довкілля, ці-

льовий аналіз; 
б) складання звіту: оцінка наслідків реалізації Програми, оцінка альтернативних сценарі-

їв, рекомендації щодо пом’якшення впливу на довкілля, у т.ч.: здоров’я населення, та заходи із 
запобігання несприятливому впливу. 

Етап 3: Проведення громадського обговорення та консультацій 
На виконання вимог ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт 

документа державного планування разом зі звітом про стратегічну екологічну оцінку та пові-
домлення про оприлюднення зазначеного документа подається на розгляд та отримання кон-
сультацій до інстанцій, зазначених у ст. 6, 7, 8 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку». 

На третьому етапі здійснюється розміщення Проєкту Програми економічного і соціаль-
ного розвитку Конотопської МТГта Звіту про СЕО на сайті Конотопської міської ради та Пові-
домлення про оприлюднення зазначених документів в 2-х газетах для ознайомлення громадськості. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не приз-
начаються на дати, що припадають на цей період. Участь громадськості в процесі обговорення 
відбувається шляхом надання письмових зауважень та пропозицій. 

Етап 4: Врахування у звіті про СЕО результатів громадського обговорення та кон-
сультацій 

Підготовка довідок про консультації з органами виконавчої влади та громадськістю, ко-
ригування Звіту СЕО за результатами консультацій у разі необхідності. 

Етап 5: Інформування про затвердження «Програми економічного і соціального ро-
звитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 
програмні роки» 

Згідно ст. 16 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку», протягом п’яти робочих днів з 
дня затвердження ДДП розміщує на своєму веб-сайті затверджений ДДП, заходи, передбачені 
для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП, довідки про консультації та про гро-
мадське обговорення і письмово повідомляє про це Міндовкілля.  

Етап 6: Моніторинг наслідків виконання «Програми економічного і соціального ро-
звитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 
програмні роки» 

Моніторинг реалізації Програми включає три рівні: 
1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних 

показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Сумської області, які є страте-
гічно важливими для громади.  

2. Моніторинг процесу реалізації програми по основних показниках. 

https://konotop-rada.gov.ua/107-2009-05-05-06-08-53/
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3. Моніторинг виконання завдань та заходів програми розвитку.  
Оцінюється стан виконання кожного завдання та ступінь досягнення результатів. На  пі-

дставі  щорічного  моніторингу  показників  (індикаторів)  за оперативними  цілями  здійсню-
ватиметься  оцінка  ефективності  Програми,  яка буде  основою  для  внесення  змін  до    пла-
ну реалізації програми. 
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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК 
ТА НАСТУПНІ 2023-2024 ПРОГРАМНІ РОКИ 
/ зв'язок з іншими документами державного планування/ 

Програма економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної 
громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки (далі – Програма) розроблена уп-
равлінням економіки Конотопської міської ради за участю виконавчих органів міської ради, 
Конотопського міськрайцентру зайнятості населення, підприємств, установ та організацій міс-
та, згідно з Розпорядженням міського голови від 11.06.2021 №105-ОД «Про організацію роз-
роблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської тери-
торіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки», з урахуванням сучас-
них реформ децентралізації, відповідно до: 

- Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозу-
вання та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; 

- Постанов Кабінету Мiнiстрiв України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогноз-
них i програмних документів економічного та соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету», від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціа-
льного розвитку України на 2021-2023 роки»; 

- Розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України від 22.09.2016 № 688-р «Деякі питання реа-
лізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні». 

Проект Програми враховує ключові положення: 
- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постано-

вою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695; 
- Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням Сумської обласної ради від 11.12.2020 р. 
Головним цільовим завданням у 2022 році та наступних 2023-2024 програмних роках  є 

поліпшення умов життєдіяльності населення громади на основі розвитку економіки. 
Основна робота буде спрямована на залучення коштів для реалізації інвестиційних прое-

ктів в різних галузях економіки територіальної громади, впровадження енергозберігаючих 
заходів, підвищення якості та доступності соціальної та гуманітарної сфер. 

Метою Програми є забезпечення узгоджених спільних дій органів місцевої влади та 
суб’єктів господарювання громади різних форм власності для досягнення зростання добробу-
ту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних 
зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, зростання стандартів та показ-
ників економічного розвитку. 

Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку 
Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні 
роки. За кожним напрямом визначені проблемні питання та критерії ефективності реалізації 
завдань та заходів на програмний період. Заходи, що реалізовуватимуться, повинні закласти 
основу для забезпечення відновлення економічного зростання та підвищення добробуту насе-
лення громади.  

Відповідно до сучасних реалій визначені основні тенденції економічного та соціального 
розвитку Конотопської міської територіальної громади:  

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури;  
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2. Соціальний та гуманітарний розвиток;  
3. Охорона праці та безпека життєдіяльності. 
Фінансування завдань та заходів Програми буде здійснюватися, виходячи з реальних 

можливостей дохідної частини бюджету міської територіальної громади та за рахунок інших 
джерел фінансування. 

Реалізація завдань Програми передбачається шляхом: 
- реконструкції промислових потужностей, збільшення обсягів випуску конкуренто-

спроможної продукції, створення нових робочих місць; 
- адаптації продукції промислових підприємств міста до вимог європейських стандартів і 

норм, розширення закордонних ринків збуту; 
- збільшення обсягів інвестицій, спрямованих в економіку та соціальну сферу громади; 

реалізації інвестиційних проектів; 
- впровадження енергозберігаючих заходів  в усіх галузях економіки громади, забезпе-

чення скорочення споживання енергоресурсів; 
- створення умов для розвитку ринкового середовища, зниження бар’єрів та стимулю-

вання вступу на товарні ринки нових виробників; 
- створення умов підтримки малого та середнього підприємництва, продовження дерегу-

ляції підприємницької діяльності; 
- забезпечення доступності та якості надання адміністративних, соціальних та інших по-

слуг; 
- модернізація інфраструктури громади, зокрема житлово-комунальної та транспортної;  
- підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної галузі громади, 

поліпшення якості житлово-комунальних послуг і зниження їх вартості;  
- створення рівних умов доступу до якісної дошкільної, повної загальної середньої та по-

зашкільної освіти, приведення освітнього процесу у відповідність із новими вимогами законо-
давства; задоволення потреб здобувачів освіти в особистісно-орієнтованій, інноваційній та 
конкурентоспроможній освіті. 

- реформування системи охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо; 
- сприяння розвитку в межах громади інформаційного середовища, підвищення рівня 

обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, забезпечення рівних прав 
та можливостей доступу до інформації. 

План реалізації Програми містить перелік конкретних заходів, які мають бути виконані 
протягом відповідного періоду часу (заходи подаються у розрізі відповідних стратегічних та 
оперативних цілей, на досягнення яких вони спрямовані), основні очікувані результати вико-
нання відповідного заходу та індикатори, відповідно до яких оцінюється реалізація заходу та 
виконання завдання. 

Стратегічні і оперативні цілі та завдання (заходи виконання поставлених цілей) Програ-
ми розвитку Конотопської міської територіальної громади наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Стратегічна ціль Оперативні цілі/пріоритети Завдання виконання 
1 2 3 

1. РОЗВИТОК  
СЕКТОРУ  

ЕКОНОМІКИ  
ТА  

ІНФРАСТРУКТУРИ 

1.1 Податково-бюджетна політика  Забезпечення раціонального використання бюдже-
тних коштів 

1.2: Інвестиційна та грантова 
діяльність 

 Формування портфелю інвестиційних пропозицій 
міста та здійснення адміністративного супроводу 
інвестиційних проектів 

1.3: Промисловість 
 Відновлення економічного зростання, забезпечен-

ня конкурентоспроможності продукції на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках. 

1.4: Транспорт та  Забезпечення належної якості обслуговування 
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Стратегічна ціль Оперативні цілі/пріоритети Завдання виконання 
1 2 3 

транспортна інфраструктура  пасажирів 
 Забезпечення функціонування комунальних тран-

спортних підприємств 

1.5: Житлово-комунальне 
господарство та житлова 
політика  

 Підвищення якості надання житлово-комунальних 
послуг та благоустрій міста 

 Технічне переоснащення житлово-комунального 
господарства 

1.6: Енергозабезпечення та 
енергозбереження  

 Реалізація заходів з енергоефективності та енерго-
збереження 

1.7: Споживчий ринок 

 Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здат-
ної забезпечувати рівень обслуговування населення 
відповідно до його потреб 

 Збільшення частки місцевих товаровиробників на 
споживчому ринку 

1.8: Розвиток підприємництва 

 Удосконалення міського регуляторного середови-
ща у сфері господарської діяльності 

 Формування позитивного іміджу малого бізнесу, 
інформаційно-просвітницька підтримка суб’єктів 
господарювання та підтримка підприємницької ініці-
ативи безробітних щодо започаткування власної 
справи 

2. СОЦІАЛЬНИЙ ТА 
ГУМАНІТАРНИЙ 

РОЗВИТОК 
2.1: Грошові доходи 
населення 

 Підвищення добробуту працюючого населення 
 Прискорення погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах, в установах та 
організаціях громади 

 Реалізація прав і гарантій працівників, недопу-
щення випадків використання найманої робочої сили 
без належного оформлення трудових відносин з ро-
ботодавцем 

2.2: Зайнятість населення та 
ринок праці 

 Надання оперативної та якісної допомоги в праце-
влаштуванні 

 Сприяння в забезпеченні збалансованості попиту і 
пропозиції робочої сили на ринку праці 

2.3: Соціальне забезпечення 

 Здійснення соціального захисту населення 
 Модернізація системи соціальної підтримки насе-

лення 
 Співпраця центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів Конотопської міської ради з Сумським об-
ласним центром соціальної реабілітації дітей-
інвалідів щодо отримання практично-методичної 
допомоги 

2.4: Охорона здоров’я 
 Забезпечення медичною допомогою пільгових 

категорій населення (інваліди ВВВ, учасники ВВВ, 
УБД, інші прирівняні до них по пільгах) 

2.5: Освіта 

 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 
оптимізація мережі закладів освіти 

 Модернізація матеріально-технічної бази закладів 
освіти 

2.6: Підтримка сім’ї, дітей та 
молоді 

 Підтримка громадських організацій, діяльність 
яких пов’язана з реалізацією проектів і заходів, ці-
льовими групами яких є сім’ї, жінки та молодь 

 Організація та проведення на належному рівні 
оздоровчої кампанії 

 Підтримка творчо обдарованої молоді, виховання 
духовності і моральних цінностей, національно-
патріотичне виховання 

 Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, розвиток сімейних 
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Стратегічна ціль Оперативні цілі/пріоритети Завдання виконання 
1 2 3 

форм виховання 
 Соціальне забезпечення та підтримка сімей з діть-

ми 
 Захист житлових та майнових прав дітей 

2.7: Фізична культура і спорт 

 Створення умов для формування традицій здоро-
вого способу життя мешканців міста, проведення 
профілактики негативних явищ у молодіжному сере-
довищі 

 Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масової роботи у навчальних закладах, 
за місцем проживання та у містах масового відпочин-
ку громадян 

 Забезпечення збереження та розвитку матеріально-
технічної бази 

2.8: Культура, туризм 

 Забезпечення розвитку культури і культурного 
розмаїття, підвищення якості культурних послуг 

 Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-
технічної бази закладів культури 

 Збереження об’єктів культурної спадщини 

2.9: Формування 
громадянського суспільства 
та інформаційний простір  

 Забезпечення неупередженого інформування гро-
мадян, зміцнення зв'язків органів виконавчої влади із 
засобами масової інформації, надання повної та 
об’єктивної інформації з актуальних питань соціаль-
но-економічного розвитку міста 

 Залучення громадськості до процесів формування 
та реалізації державної політики 

 Підтримка та популяризація ініціатив, проєктів та 
діяльності інститутів громадянського суспільства 
(ІГС) 

 Проведення публічних та інформаційних заходів 
щодо реалізації державної та регіональної політики 

2.10: Забезпечення законності 
та порядку 

 Розвиток міської комплексної системи відеоспос-
тереження та відеоаналітики "Безпечне місто" 

 Забезпечення захисту конституційних прав та 
свобод людини 

3. ОХОРОНА ПРАЦІ 
ТА БЕЗПЕКА ЖИТ-

ТЄДІЯЛЬНОСТІ 3.1: Охорона праці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Посилення контролю за дотриманням вимог зако-
нів та інших нормативно-правових актів з охорони 
праці на підприємствах, установах та організаціях 
громади усіх форм власності, усунення шкідливих і 
небезпечних факторів на робочих місцях 

 Створення системи інформування населення гро-
мади щодо аварій, нещасних випадків та виникнення 
небезпечних факторів техногенного характеру,  ін-
формаційне забезпечення суб'єктів господарювання 
та населення з питань охорони праці 

 Організація перевірки знань з питань охорони 
праці керівників і фахівців підприємств, установ та 
організацій Конотопської МТГ 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНК-
ТІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
/у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану/ 

Адміністративний устрій Конотопської міської територіальної громади  
Конотопська міська територіальна громада була створена у червні 2019 року у складі 

двох рад (Рис.1, Рис.2). 
До складу громади увійшли 1 місто – Конотоп та 3 села, а саме: 

- Підлипне; 
- Килинівка; 
- Лобківка. 

Площа громади становить 102,94 км2 (0,43 % від території області).  
Кількість населення громади на 01.01.2021 становить 88,7 тис. осіб, у т.ч. міське –  

84,3 тис.осіб, сільське – 4,4 тис.осіб. 
Конотопська міська рада – орган місцевого самоврядування. 
Відстань від м. Конотоп  до обласного центру м. Суми становить: залізницею – 129 км, 

автомобільним шляхом -  132 км.  

 
Рис. 1 – Викопіювання з карти Геопорталу адміністративно-територіального устрою України 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
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Рис. 2 – Викопіювання з карти адміністративно-територіального устрою Конотопського району 

Природно-географічні умови 

Конотопщина розташована в лівобережній частині Лісостепової зони України. Поверхня 
краю являє собою хвилясту рівнину, розчленовану широкими долинами річок та ярами. На 
півночі виділяється Придеснянське плато, яке на заході обмежене долиною Десни, а на півдні 
– Сейму.  

З фізико-географічного погляду Конотопська МТГ належить до Північнополтавської ви-
сочинної області Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції лісостепової зони, геостру-
ктурно - на північно-східному схилі Дніпровсько-Донецької западини. Поверхня - низовин-
на лесова рівнина, плоска, пологохвиляста, розтинована прохідними долинами, ярами та бал-
ками; складена переважно дніпровською мореною, над- і підморенними водно-льодовиковими 
піщано-суглинистими утвореннями. Переважають лісостепові борові ландшафти та височинні 
в поєднанні з лучно-степовими низовинними. Породи палеогену представлені пісками, піско-
виками та мергелями. Ґрунти — сірі лісові, опідзолені, чорноземи. Кадастровий бал ґрунтів у 
середньому становить 64 бали. 

Місто Конотоп розташоване на р. Єзуч, у північній частині України, на заході Сумщини 
за 131 км від обласного центру. Місто розташоване на північному сході України в межах При-
дніпровської низовини, у лівобережній частині країни, на межі Полісся й лісостепу, по обидва 
береги Єзучу в його середній течії. Через 12 км на північ Єзуч впадає в річку Сейм. Містом 
також протікає р. Липка, а поруч із містом протікає р. Куколка, на річках є декілька великих 
загат. 

Природно-кліматичні умови району 
Клімат району помірно-континентальний. Зима м'яка, з переважно похмурою погодою та 

частими відлигами. Морози зазвичай нетріскучі. Середньомісячні температури найхолоднішо-
го місяця (січень) -4,8 °C. Абсолютний мінімум у січні -32,9 °C. Тривалість безморозного пе-
ріоду в місті в різні роки сильно змінюється й коливається від 150 до 180 днів. Літо тепле, в 

https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://atu.gki.com.ua/ua/karta
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B7%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B7%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B7%D1%83%D1%87%D1%83)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
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окремі роки спекотне та посушливе. Дні з мінливою хмарністю та слабким вітром; ночі ясні та 
прохолодні. Середньомісячні температури найтеплішого місяця (липень) +20,1 °C. Абсолют-
ний максимум температури зареєстрований у серпні +39 °C. Середньорічна температура 
+7,4 °C. 

Вітри на території міста не відзначаються постійністю характеристик, але спостереження 
свідчать про певну закономірність у їхньому характері та поширенні. Більшу частину року, 
з жовтня по квітень, переважають вітри південного, південно-західного та західного напрям-
ків, у теплий період року, з травня по серпень західного та східного напрямків. Середня швид-
кість вітру за рік 2 м/с. Взимку та в перехідні сезони бувають вітри з підвищеними швидкос-
тями 8-16 м/с. Найбільша швидкість вітру у березні - 2,4 м/с та взимку 2,3 м/с, найменша - у 
липні-серпні - 1,5 м/с. Найбільші швидкості вітру, зафіксовані з 1899 р. 24-28 м/с. Безвіт-
ря бувають частіше влітку, ніж взимку. 

Середньорічна кількість опадів - 580 мм, максимум опадів припадає на липень (75 мм), 
мінімум - на березень (34 мм). Взимку утворюється сніговий покрив, середня висота покриву в 
лютому 13 см, максимальна - 64 см. Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 
76 %, мінімальна вона у травні (64 %), максимальна - у листопаді-грудні (86 %). Середньоріч-
на загальна хмарність - 6,5 балів, максимум припадає на грудень (8,1), мінімум - на серпень 
(5,0). 

У м. Конотоп розташована метеорологічна станція держкомгідромету України «Коно-
топ», яка була створена 1893 р. та є найстарішою діючою метеорологічною станцією Сумщи-
ни. На станції ведуться спостереження та реєстрація кліматичних умов міста. 

Клімат Конотопу 

Показник Січ. Лют. Бер. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. Лист. Груд. Рік 

Абсолютний макси-
мум, °C 8,4 14,0 22,0 29,9 33,1 36,1 35,9 39,0 35,0 27,2 18,8 12,6 39,0 

Середній максимум, 
°C −2,3 −1,6 4,1 13,4 20,5 23,5 25,5 24,7 18,4 11,4 3,4 −1,3 11,6 

Середня температу-
ра, °C −4,8 −4,6 0,5 8,5 14,9 18,3 20,1 18,9 13,2 7,2 0,7 −3,6 7,4 

Середній мінімум, °C −7,3 −7,4 −2,8 4,0 9,5 13,2 14,9 13,5 8,7 3,6 −1,4 −5,9 3,6 

Абсолютний мінімум, 
°C −32,9 −32,2 −26,1 −16,1 −3,7 2,8 6,1 3,8 −4,1 −9,2 −22,8 −28,9 −32,9 

Норма опадів, мм 39 39 34 41 47 67 75 56 54 44 43 41 580 

Днів з опадами 19 16 14 12 10 12 11 8 10 12 18 21 163 

Днів з дощем 8 8 8 12 13 15 14 11 14 13 13 10 139 

Вологість повітря, % 84 82 77 67 64 64 71 71 77 81 86 86 76 

Клімат Конотопу за останні 10 років (2008—2018 рр.) 

Показник Січ. Лют. Бер. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. Лист. Груд. Рік 

Середній максимум, °C −3,6 −1,3 4,9 15,2 22,7 25,2 27,1 26,6 20,6 11,5 5,0 −0,5 12,8 

Середня температура, °C −5,7 −3,9 1,2 9,9 16,6 19,7 21,6 20,5 15,2 7,5 3,0 −2,2 8,6 

Середній мінімум, °C −7,8 −6,5 −2,6 4,7 10,6 14,2 16,1 14,4 9,8 3,5 0,9 −3,9 4,5 

 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
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Стан атмосферного повітря 
Сучасне виробництво висуває нові складні проблеми, зокрема збереження чистоти атмо-

сферного повітря. Останнім часом фактори антропогенного забруднення атмосфери набули 
глобального характеру. Джерела забруднення повітряного басейну, як і шляхи боротьби з ним, 
добре відомі.  

Конотопська громада - регіональний промисловий центр, важливий транспортний вузол. 
На її території стабільно працюють підприємства: ТзОВ «Конотопський завод «Мотордеталь», 
продукція якого експортується о Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, В'єтнаму; Конотопський 
вагоноремонтний завод (КВРЗ), ПАТ «Конотопський арматурний завод» - єдине підприємство 
в Україні, що випускає сталеву арматуру високого тиску і нафтопромислове обладнання; ДП 
«Авіакон», ТДВ «Конотопм'ясо», Конотопський молокозавод і Конотопський хлібокомбінат та 
ін. Загалом працюють понад 20 підприємств. 

Крізь громаду пролягають регіональні автомобільні дороги Р60, Р61, територіальні авто-
мобільні дороги Т 1910, Т 1925 і залізниця, станція Конотоп та зупинний ункт Залізобетонний. 
За 28 км від міста пролягає міжнародний автошлях E101М02 (Київ-Москва) та E381. Відстань 
від м. Конотоп до облцентру становить 131 км (автошлях Р61). 

Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через населені пункти, а також 
в зв’язку із збільшенням кількості транспортних засобів у місцевих жителів, спостерігається 
забруднення атмосферного повітря викидами вихлопних газів. Вихлопні гази містять певну 
кількість (залежно від палива, типу двигуна та його технічного стану) токсичних і шкідливих 
компонентів не тільки для людського організму, а й для всього довкілля. Зменшення цього 
впливу можливе шляхом удосконалення схем руху, будівництвом об’їзних шляхів, розташу-
вання майданчиків для паркування автомобілів, покращення якості пального, а також покрит-
тя автодоріг.  

Забруднення атмосферного повітря характеризується як зміна складу та властивостей 
атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних 
факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та 
стан навколишнього природного середовища. 

За даними Державної служби статистики України м. Конотоп знаходиться в регіоні 
(Сумська область), який за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами входить до переліку 10 найчистіших областей держави.  

Безпосередньо м. Конотоп не входить до переліку екологічно забруднених населених 
пунктів (за даними Департаменту екології та природних ресурсів Сумської ОДА). Загальний 
рівень забруднення атмосферного повітря за індексом забруднення атмосфери (ІЗА < 3) в місті 
оцінюється, як низький.  

Стаціонарні пости по контролю за станом атмосферного повітря в м. Конотоп та на тери-
торії міської територіальної громади відсутні; спостереження проводить МС Конотоп (м. Ко-
нотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 104). Стан атмосферного повітря міста визначається наявніс-
тю в межах території регіону промислових, комунальних об’єктів, транспортної мережі та ін-
фраструктури, що мають джерела шкідливих викидів в повітря. Погіршують стан повітря в 
місті котельні, які використовують мазут як резервне паливо. Основна доля техногенних за-
бруднень від стаціонарних джерел належить підприємствам-лідерам від галузей машинобуду-
вання та металообробки, харчової та легкої промисловості, а саме: ЗАТ «Мотордеталь-
Правекс», ВАТ «Конотопський арматурний завод», ДП «Авіакон», ВАТ «Червоний металіст», 
ВАТ «Конотопм'ясо», Конотопський завод по ремонту дизель-потягів та інші.  

Конотопським районним лабораторним відділенням проводились дослідження по таким 
напрямкам: маршрутні пости, викиди автотранспорту, підфакельні спостереження в санітарно-
захисних зонах промислових підприємств.  Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_61
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A2_1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A2_1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E101
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E101
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E381
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_61
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сферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в регіоні м. Конотоп та по всій Сумській 
області (тис.т.), наведена в таблиці. 

АТО 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
м. Конотоп 0,243 0,260 0,224 0,280 0,280 0,310 0,237 0,417 
Сумська обл. 30,23 30,53 26,97 17,50 19,81 20,33 20,77 21,681 

Викиди забруднюючих речовин за видами економічної діяльності: сільське, лісове та ри-
бне господарство – 6,04%; переробна промисловість – 26,89%; постачання електроенергії, га-
зу, пари та кондиційованого повітря – 24,73%; добувна промисловість та розроблення кар’єрів 
– 24,05%; водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 9,51%; оптова та роздрібна 
торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 1,2%; транспорт, складське госпо-
дарство, поштова та кур’єрська діяльність – 4,52%; державне управління й оборона, 
обов’язкове спеціальне страхування – 1,06%; освіта – 0,97%; охорона здоров’я – 0,46%; інші 
види економічної діяльності – 0,57%. 

У місті Конотоп на цей час встановлено 2 станції моніторингу стану атмосферного пові-
тря (станції моніторингу встановлено мешканцями міста, незалежними проєктами, організаці-
ями та органами місцевого самоврядування, такими як: Eco City, Український гідрометеороло-
гічний центр), на жаль, жодна з них зараз не працює. 

Для  поліпшення  екологічної  ситуації  в  місті  виконуються  заходи,  спрямовані  на 
зменшення  викидів  в  атмосферу.  Діяльність  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  орга-
нів місцевого  самоврядування  за  напрямом  полягає  у  сприянні  суб’єктам  господарювання  
у виконанні  вимог  природоохоронного  законодавства,  реалізації  діяльності  щодо  знижен-
ня навантаження на  довкілля, а  також виконання контролюючих  функцій. Природоохоронні  
заходи,  спрямовані  на  зменшення  обсягів  викидів  забруднюючих речовин  в  атмосферне  
повітря  від  стаціонарних  джерел,  щорічно  впроваджуються підприємствами  за  власні  ко-
шти  у  відповідності  до  власних  планів  природоохоронної діяльності. В  регіоні  значна  
увага  приділяється  питанням  енергоефективності,  які  тісно пов’язані  з  проблемами  зміни  
клімату  та  є  ключовим  елементом  енергетичної  й екологічної  політики  держави. 

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря 
Сумський обласний центр з гідрометеорології та його підрозділи виконують стаціонарні 

спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря та планшетні спо-
стереження за щільністю радіаційних випадінь. 

Протягом 2019 р., щоденно, о 8-й годині ранку 6 метеостанцій області (Дружба, Коно-
топ, Глухів, Ромни, Лебедин, АМСЦ Суми проводили заміри рівня гама-фону приладами ДРГ-
01Т, ДБГ-06Т в стаціонарних точках на метеомайданчиках. 

У 2019 р. середнє значення гама-фону в Сумській області (по станції Конотоп) становили 
0,12 мкЗв/годину, що не перевищує норми. 

Стан водних ресурсів 
Гідрографічна  мережа території громади представлена  та  дренується  ріками,  які  від-

носяться  до басейну Сейму. Ріка Сейм  (ліва  притока  р.  Десни  –  басейн  Дніпра)  з  її  ма-
льовничими берегами  протікає  в  6-7 км  на  північ від  м. Конотоп.  

Безпосередньо  місто  розташоване  в  долинах  та  на  водорозділах  рік  Єзуч,  Куколка 
(обидві лівобережні притоки  р. Сейм) та  р. Липка  (лівобережна  притока  р. Єзуч) – Рис.3. 

https://www.saveecobot.com/platform/eco-city
https://www.saveecobot.com/platform/meteo_gov_ua
https://www.saveecobot.com/platform/meteo_gov_ua
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Рис.3 – Викопіювання з Геопорталу Державний водний кадастр України 

Річка  Єзуч  належить  до  малих  річок  (довжина  54  км,  площа  басейну  –  839  км2, 
глибина  -  2,3-2,5  м,  похил  русла  -  0,76  м/км).  Загальний  напрямок  течії - західний  та 
північно-західний.  Заплави  рік  заболочені,  заторфовані,  русла  замулені,  що  знизило  їх 
пропускну  здатність  та  зумовило  вимушене  дренування  (глибина  каналів  до  1м).  В ре-
зультаті  стік  русел  порушений,  а  русло  р.  Єзуч  –  ще  й  зрегульоване  каскадом  ставків, 
які  використовуються  для  розведення  риби.  Весною  ставки  заповнюються  до  відміток 
НПУ  =  132-133м.  В  зв’язку  з  низьким  рівнем  води  в  р.  Єзуч  і  Липка  в  разі  весняної  
повені льодові затори  мостам  не  загрожують.  

На  р.  Єзуч  в  межах  міста  Конотоп розташоване  місце  короткочасного  відпочинку  
населення. За  межами  міста,  північніше,  на  річці  Сейм,  розташована  територія,  придатна  
для довготривалого  та  короткочасного  відпочинку  жителів  міста  та  населення  прилеглих 
територій. Тут  немало  природних  та  штучних  водойм.  Гідрографічну  мережу  території 
доповнює  колекторно-дренажна  мережа  (переважно  невпорядкована)  меліоративної систе-
ми.    

По  своєму  режиму  ріки  регіону  відносяться  до  рівнинних,  переважно  снігового жи-
влення,  яке  складає  50-65  %  річкового  стоку.  Помітну  роль  у  їх  живленні  відіграють 
також  ґрунтові води  та дощові води  літньо-осіннього періоду. З  планувальної  точки  зору  
наявність  меандруючих  та  місцями  широких  заплав річок  сприяє  організації  цікавої  фун-
кціонально-планувальної  структури  прирічних територій  з  облаштуванням  рекреаційних  
зон.    

Водойми  використовуються  та  придатні  для  подальшого  розвитку  рибного промис-
лу.  Всі  водойми  потребують  технічного  оздоровлення,  благоустрою  та протиерозійного 
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озеленення прибережних  територій, які передбачені генпланом. Береги  річок  та  водойм  
мальовничі,  сприятливі  для  відпочинку.  Водойми  є природними  кондиціонерами,  які  в  
теплу  пору  року  охолоджують,  а  в  холодну  - підігрівають  прилеглі  райони,  тим  самим  
пом’якшуючи  мікрокліматичні  умови  і позитивно впливаючи  на  самопочуття людей. 

В сфері  водокористування  міста  задіяні  як  поверхневі,  так  і  підземні  води,  оскільки  
водопостачання  в  регіоні  здійснюється  з  підземних  вод  Дніпровсько-Донецького артезіан-
ського  басейну  та  поверхневих    вод  басейну  р.  Десни. Джерелами  і  причинами  забруд-
нення  вод  є  промислові,  комунально-побутові  стоки  т а   відсутність  в місті  системи  очи-
стки  поверхневих  стічних  вод.  

Основними  причинами  скиду  забруднюючих  вод  є  неефективна  робота  існуючих 
КОС.  Не  сприяють  поліпшенню  ситуації  існуючі  технологічні  схеми  водоочисних  спо-
руд, застаріла  технологія очистки  стічних  вод, значна  зношеність  мереж.  

Згідно  екологічної  інформації  комунальні  підприємства  м.  Конотоп  належать  до 
найбільших  забруднювачів  поверхневих  вод  органічними  речовинами  внаслідок  скиду 
зворотних  вод підприємствами  комунального господарства  області. При  проектній  потуж-
ності  КОС  (північна  околиця  міста)  об’ємом  21,00  м3/добу  за 2018  рік  було  очищено  та  
відведено  у  водойми  5,52  тис.м3/добу.  Це  свідчить  про  низьку ефективність  роботи  КОС,  
стоки  яких  скидаються  в  р.Єзуч.  Санітарно-захисна  зона  їх (400м) витримана.    

Існуючі  в  місті  ЛОС  потужністю  1,20  тис.  м3/добу  (в  районі  вул.  Рябошапко)  зараз 
не  працюють  і скидають  неочищені стічні води  у  річку  Куколка. Системою  каналізації  
охоплено  41,8%  населення  міста,  інші  користуються вигребами.    

Усугубляє  ситуацію  понад  47%-на  зношеність  каналізаційних  мереж,  застаріле  та 
енергоємне  обладнання,  недосконала  очистка.  При  цьому  частина  промислових  стоків  та 
АЗС  мають  високі  концентрації  органічних  сполук,  що  потребує  сучасних  методів очист-
ки.  

За  відсутності  в  місті  ОС  дощової  каналізації  відведення  атмосферних  вод  з тери-
торії  міста  здійснюється  поверхневим  способом  по  низинах  рельєфу  у  напрямку водних  
об’єктів  та  заплави  р.  Єзуч,  що  спричиняє  забруднення  водойм  (і  ґрунтів)  важкими ме-
талами  та іншими  токсичними  речовинами.  

Поверхневі  води  в  місті  служать  джерелом  технічного  водопостачання  виробництв, 
також  зрошення  присадибних  ділянок,  садівничих  товариств  та  земель сільськогосподар-
ських підприємств. Відповідно стан поверхневих водойм характеризується  антропогенним  
тиском  цих  суб‘єктів  господарювання,  а  основні  впливи здійснюються через:  

-  надходження  до  річок  і  водойм  без  очищення  зливових  (талих)  вод  із  значної те-
риторії міста та стоків підприємств зі скидами;  

-  скид недостатньо очищених  стічних  вод  КП ВУВКГ.   Погіршує  ситуацію  на  р.  
Єзуч  неконтрольованість  водозаборів  та  випусків забруднених  стічних  вод  в  ріку.   

Крім  того,  в  прибережній  захисній  смузі  розташовані заборонені  промислові  вироб-
ництва  (з-д  «Червоний  металіст»).  Негативний  вплив  на біологічний  стан  вод  р.  Єзуч  
має  рибцех  «Конотоп»  (представлений  комплексом  рибоводних  ставків),  в  результаті  
скидів  якого  води  забруднюються  зваженими речовинами,  азотом  амонійним,  нітратами,  
змінюють  прозорість  і  стають  мутними.  Все  це відбувається  із-за  відсутності  ставків  від-
стою  та  вилову  риби,  порушення  умов регулювання води. 

 Одним  з  екологічно  небезпечних  об’єктів  є  комплекс  споруд  біологічної  очистки 
стоків  міської  каналізації  та  очисні  споруди  КЕЧ,  які  не  задовольняють  потреби  в  очис-
тці і стічні води  скидаються в річки Єзуч  і Куколка  недостатньо очищеними. Контроль  яко-
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сті  води  у  річці  Єзуч  проводиться щорічно  на 2  створах по  різним показникам, значення  
яких  періодично  змінюються, але з постійним  погіршенням    вод після їх  проходження че-
рез  місто.  

Так, за останній  рік у створі вище м.  Конотоп  якість  води  не  відповідала нормативам  
ГДК  по  залізу  загальному  –  1,43  ГДК,  ХСК  –  1,27  ГДК,  БСК5  –  1,1  ГДК;  у створі  ни-
жче  м.  Конотоп  спостерігалися  перевищення  ГДК    по    ХСК  –  1,8  ГДК,  залізу загаль-
ному  –  1,47  ГДК,  БСК5  –  1,44  ГДК.   

Кольоровість  води  річки  Єзуч  перевищувала гранично  допустимі  концентрації  в  1,6-
1,7  рази.  Кисневий  режим  річки  у  створах задовільний, вміст розчиненого кисню  знаходи-
вся  у  межах  6,3-6,6 мгО2/дм3. За  комплексною  оцінкою  якості  води  на  основі  ІЗР  р.  
Єзуч  можна  віднести  до помірно  забруднених  (3  клас).  

Концентрації  Cs137  та  Sr90  за  результатами  аналізів  у поверхневих  водах  р.Єзуч    
не  перевищують  допустимі  рівні,  встановлені  «Нормами радіаційної  безпеки  України  
(НРБУ-97)»  ДГН  6.6.1.-6.5.001-98.  

Взагалі,  для  річок  на  території  Сумської  області  притаманний  підвищений природ-
ний  вміст  марганцю  та  заліза  за  рахунок  вимивання  цих  іонів  з  геологічних  пластів Ку-
рської магнітної аномалії, що місцями  переходить  на  територію  Сумської області. В  ре-
зультаті  гідрологічний  стан  р.  Єзуч  в  межах  міста  незадовільний.  До  того  ж русло  за-
мулене,  заросло  болотною  рослинністю,  на  значних  площах  заплава  заболочена. Тобто,  
результатом  таких  впливів  є  забруднення  і  порушення  природного  гідрологічного стану  
річок.    

З  підприємств  до  водних  об‘єктів  поступають  зворотні  води,  які  не  відповідають 
нормативам  по  фосфатам,  органічним  речовинам  та  біогенам.  В  результаті  санітарногігі-
єнічний  та  гідрологічний  стан  р.  Єзуч  в  межах  міста  незадовільний.  Відповідно забруд-
нення  р.  Єзуч  має  негативний  санітарно-гігієнічний  та  екологічний  вплив  на  води  р. 
Сейм.  Тобто  на  території  Конотопського  району  р.  Сейм  зазнає  впливу  зворотних  вод 
підприємств, що мають  скиди  в її  притоку  –  річки  Єзуч.   Відповідно  через  неефективно  
працюючі  очисні  споруди  міста  основні  стоки  у води  надходять  від  ВУВКГ,  про  що  
свідчить  наступна  інформація  екологічних  служб  за останні роки  (дані Екопаспорту  обла-
сті).  

Інструментально-аналітичний  контроль  за  якістю  поверхневих  вод  на території  об-
ласті  проводять  Державна  екологічна  інспекція  в  Сумській  області (в  контрольних  ство-
рах  скидів  підприємств),  Регіональний  офіс  водних ресурсів  у  Сумській  області  (транс-
кордонні  поверхневі  водні  об’єкти),  ДУ «Сумський  обласний  лабораторний  центр  МОЗ  
України»  (води  відкритих водойм  до  початку  і  в  період  купального  сезону  в  місцях  ор-
ганізованого водокористування  (пляжах)  та  Сумська  філія  ДУ  «Держгрунтохорона» (на 
водоймах  сільськогосподарського  призначення). 

Відповідно  до  «Програми  моніторингу  якості  води  рік  України:  Дніпро, С.  Донець,  
Південний  Буг,  Дністер,  Десна»,  «Програми  спостережень  за радіологічними  та  гідроло-
гічними  показниками  на  транскордонних  водних об’єктах  з  Білорусією  та  РФ  річок  Сей-
му  та  Десни»  дослідження  проб  води річок  області  проводились  згідно  термінів,  перед-
бачених  планами  для моніторингових  досліджень.  

Всього  в  Сумській області  57  постійних  створів спостережень  на  поверхневих  во-
доймах. Протягом  2019  року  було  відібрано  і  досліджено  на  санітарно-хімічні показники  
з  відкритих  водойм  485  проб  води,  у  2018  році  -  717  проб. Незадовільні  проби  зареєст-
ровані  по  заниженому  вмісту  у  воді  розчинного кисню.    
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У  2019  році  було  досліджено  455  проб  води  з  відкритих  водойм  на мікробіологічні  
показники,  з  них  кількість  незадовільних  проб  води  склала 1,8%.  Бактеріальне  забруд-
нення  води  зареєстровано  у  Конотопському  районі  у затоці  річки  Сейм  поблизу  сіл  Но-
вомутин,  Азаричі;  річки  Єзуч  поблизу  с. Сарнавщина  нижче  скиду  стічних  вод  очисних  
споруд;  річки  Куколка  поблизу с.  Вирівка  після  скиду  стічних  вод  очисних  споруд;  у  
Шосткинському  районі  у річки  Шостка поблизу  сіл  Пирогівка та  Богданівка. Сумською  
філією  ДУ  Інституту  охорони  грунтів  України»  протягом 2019  року  було  відібрано  і  
проаналізовано  20  проб  води  з  відкритих поверхневих  водойм  на  вміст  нітратів,  пести-
цидів  і  важких  металів, перевищень  гранично  допустимих концентрацій  не виявлено.  

З метою покращення стану ріки в 1992 році Сумським інститутом «Діпроводгосп» роз-
роблений «Робочий проект регулювання р. Єзуч...», основні положення якого по регулюванню 
та розчистці русла поступово реалізуються та враховані рішеннями генплану.  Проект землеу-
строю прибережних смуг ріки та водойм (ПЗС) в місті не розроблявся. За відсутності проекту 
ПЗС регламентується відповідно до існуючих містобудівних умов, виходячи з її нормативних 
розмірів – 25-50 м (згідно ВКУ, ст. 88).  

Підземні води використовуються за допомогою артезіанських свердловин для централі-
зованого водопостачання населення, а також для водопостачання промислових та сільськогос-
подарських підприємств. Основними у питаннях водокористування є якість господарсько-
питних вод та раціональне їх використання.  Господарсько-питне водопостачання міста здійс-
нюється централізованим комунальним водопроводом і локальними системами водопостачан-
ня окремих підприємств. Водозабори, резервуари і мережа розташовані в межах власних тери-
торій водокористувачів. Комунальний водопровід (установлена продуктивність централізова-
ного комунального водопроводу 29,70 тис.м3/добу) обслуговує населення міста, комунальні і 
промислові підприємства.  Деякі підприємства мають власні локальні водозабори з викорис-
танням підземних джерел, а також технічні водозабори з використанням  поверхневих вод: 
залізна дорога – з р. Сейм, механічний завод - з р. Єзуч. Вода використовується на технологіч-
ні та питні потреби  підприємств  та  організацій.  Відомчу  локальну  систему  водопроводу  
(водозабір  та мережу)  має залізна  дорога.   

Для  зрошення  зелених  насаджень,  поливу  та  миття  вулиць  використовується  вода  з 
централізованого водопроводу.    

Частина  мешканців  садибної  забудови  користується  водою  з  вуличних  колективних 
джерел, власних  свердловин  та шахтових  колодязів. На  даний  час  на  балансі  КП  ВУВКГ  
знаходиться  30  артезіанських  свердловин  (16  з яких  робочих,  3  резервні  та  14  підляга-
ють  тампонажу),  які  розташовано  на  7-и водозабірних  ділянках.  Свердловини  забезпечені  
нормативними  зонами  санітарної охорони  і  мають  між  собою  гідравлічний  зв'язок.  Дебіт  
свердловин  від  20,0  до  120,0 м3/год.   Якість  води  відповідає  вимогам  діючих  ДСанПіН 
2.2.4-170-10.  

Дані  досліджень  питної  води  по Конотопському  району  свідчать:  
- за  мікробіологічними  показниками  відхилень  не  було;    
- за  санітарно-хімічними  показниками    спостерігались  відхилення:  з  водогонів –  

28,6%  проб; зі свердловин  –  50%  проб; в колодязях  –  0 %.  
На  даному  етапі  питання  ускладняється  існуючими  проблемами  в  екології водоко-

ристування,  що  зумовлює  значні  непродуктивні  втрати  води  (31,7%)  від  об’єму поданої 
води  у  мережу  та ризиками  забруднення вод, зокрема:    

- незадовільним  станом  комунального  господарства  (заміни  потребують близько  
58,0%  водопровідних  мереж)  через  наявність    застарілого  насосного  обладнання на  водо-
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провідних  насосних  станціях,  використання  неефективного  та  енерговитратного старого 
насосного обладнання;  

- нераціональним  використанням  води  питної  якості  на  полив  та  миття територій,  
зрошення  садиб,  технологічні  потреби  промпідприємств  (актуальним  є  питання щодо зме-
ншення обсягів використання води  питної якості на  промислові потреби);  

- відсутністю  зон  санітарної охорони  артсвердловин  (на 26 свердловинах).     
На  перспективу  передбачається  централізоване  водопостачання  для  всього населення  

міста  з  потужністю  питного  водопроводу  на  розрахунковий  період  25,60 тис.м3/добу. Ви-
користання  питних  вод,  як  природного  ресурсу,  для  технічних  цілей забороняється.  

Покращення  екологічного  стану  водних  об’єктів  визначено розробленими природоо-
хоронними  заходами,  які  знайшли  відображення  у  Регіональній  програмі розвитку  водно-
го  господарства  та  екологічного  оздоровлення  басейну  річки  Дніпро  на період  до  2021  
року.  

РОВР у Сумській області у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забез-
печує на території Сумської області у межах басейну Дніпра та суббасейну Десни реалізацію 
державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ре-
сурсів, розвитку водного господарства, вирішує в установленому порядку разом з місцевими 
органами виконавчої влади та іншими організаціями питання щодо забезпечення населення та 
галузей економіки водними ресурсами. 

РОВР у Сумській області також здійснює функції з експлуатації водних об’єктів, гідро-
технічних споруд, державної меліоративної мережі в межах Сумської області.  

 Земельні ресурси та корисні копалини  
Структуру  земельного фонду  Конотопської територіальної  громади становлять: сільсь-

когосподарські  підприємства  –  3321,01га;  громадяни,  яким  надані  землі  у власність  і  
користування  –  3356,4  га;  заклади,  установи  і  організації  –  1141,80  га; промислові  та  
інші  підприємства  –  241,94  га;  підприємства  та  організації  транспорту, зв’язку  –   
355,36  га;  військові  частини,  підприємства,  організації,  установи  –  68,65  га; організації,  
підприємства  і  установи  природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного та  історико-
культурного  призначення  –  0,05  га;  спільні  підприємства,  міжнародні об’єднання  з  учас-
тю  українських,  іноземних  юридичних  та  фізичних  осіб  –   46,20  га; землі  запасу  та  зем-
лі,  не  надані  у  власність  та  постійне  користування  в  межах населених  пунктів  –   
1620,71  га;  лісогосподарські  підприємства  –  139,63  га; водогосподарські підприємства  –  
2,21 га. 

З  метою  дослідження  просторового  забруднення  земель  Сумською  філією  ДУ «Ін-
ститут  охорони  ґрунтів  України»,  Головним  управлінням  Держземагенства,  ДУ «Інститу-
ту  охорони  ґрунтів  України»  проводяться  дослідження,  в  тому  числі  в  межах Конотоп-
ського  району,  на  вміст  в  ґрунтах  важких  металів  –  свинцю,  кадмію,  міді,  цинку, коба-
льту,  марганцю.  Крім  того,  були  проведені  дослідження  на  вміст  залишкових кількостей  
ДДТ  і  ГХЦГ.  За  матеріалами  досліджень  накопичення  вищезазначених елементів в  ґрун-
тах  не  перевищують  рівні їх  гранично допустимих  концентрацій. Стан  ґрунтового  середо-
вища  території громади  в  цілому  задовільний,  за  винятком  можливих локальних  осеред-
ків  забруднення,  які  можливі  в  місцях  розташування  структурних підрозділів  ПАТ  «Ук-
раїнська  залізниця»  і  ПАТ  «Укрнафта»,  де  спостерігається  крапельне забруднення  земель  
нафтопродуктами,  в  районах  звалищ,  складів  нафтопродуктів (нафтобаза  і ін.) тощо.    

Крім  того,  на  території  громади  є  декілька  колишніх  об’єктів  сільськогосподар-
ського призначення  (ферми  тощо),  території  яких  протягом  тривалого  часу  зазнавали бак-
теріологічного і  хімічного забруднення і потребують  санітарного благоустрою. У  випадку  
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несвоєчасного  збирання  та  знешкодження  сміття  в  місті  можливе механічне  забруднення  
ґрунтів,  а  локалізованими  джерелами  забруднення  є несанкціоновані  звалища.   

Таким  чином,  ґрунтовий  покрив  території  міста  потребує санітарного обстеження і 
локальної санації. Ґрунтовий  покрив  порушених  ділянок  потребує  місцями  відновлення.  В  
межах міста  розміщувались  кар’єри  по  добуванню  сировини  для  заводу  будматеріалів,  
які  на даний  час  рекультивовані.  

 Експлуатується  кар’єр,  розташований  поруч  з  цегляним заводом; відпрацьовані  
площі  якого  рекомендуються для рекультивації. В  місті  є  невеликі  ділянки  крутосхилів,  
зайняті  еродованими  ґрунтами,  на  яких рекомендуються протиерозійні  заходи. 

Експлуатаційні  запаси  природних  мінерально-сировинних  ресурсів  на  території гро-
мади  відсутні. В  місті  та  на  його  околицях  знаходяться  поклади  цегельно-черепичної  
сировини, які  на  даному  етапі  не  розробляються (Рис. 4). Це  Конотопське  1  (південно-
східна  околиця  міста) та  Конотопське  (Вирівське  –  північно-західна  околиця)  суглинків  з  
відповідними  запасами в  кількості  2283,86  тис.м3  та 1695 тис.м3  (за даними  Укргеоін-
форм). Виявлені  природні  ресурси  можуть  сприяти  функціонуванню  та  розвитку госпо-
дарського  комплексу  міста.  При  цьому  родовища  потребують  оновлення  об’ємів експлуа-
таційних  запасів  для  подальшої  перспективи  по  створенню  нових  робочих  місць  і залу-
чення інвестицій. 

 
Рис.4 – Розташування родовищ корисних копалин  

В  гідрогеологічному  відношенні  територія  належить  до  Дніпровського артезіансько-
го  басейну,  який  характеризується  широким  розвитком  водоносних горизонтів,  приуроче-
них  до  потужної  товщі  крейди,  палеогену  та  четвертинних  відкладів.  

Практичне  значення для організації  водопостачання міста  мають:  
- водоносний  комплекс  піщаних  відкладів  київської  світи,  пісків  та  піщаників бу-

чакської,  канівської  і  сумської  світ  (горизонт  напірний,  глибина  свердловин  100-110м, 

1 
2 3 

 

4 



 
 

Стратегічна екологічна оцінка «Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади  
на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки» 

 

22 

продуктивність  свердловин  15-  40м3/год.,  вода  гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва, міне-
ралізація до 1 г/л);  

- водоносний  горизонт  верхньої  тріщинуватої  зони  крейдяно-мергельних порід  (гори-
зонт  напірний,  глибина  до  120м,  продуктивність    8-20  м3/год.,  вода гідрокарбонатна  ка-
льцієва, мінералізація 0,3-0,6 г/л);  

- водоносний  горизонт  нижньокрейдяних  та  сеноманських  піщаних  відкладів (гори-
зонт  високонапірний,  глибина  залягання  600-650м,  глибина  свердловин  –  660-750м, дебіт  
свердловин  40-80  м3/год.,  вода  м’яка,  гідрокарбонатно-натрієва,  мінералізація  0,4-0,6 г/л).  

Водоносний  горизонт  алювіальних  відкладів  заплав  рік,  днищ  балок  та  водоносний 
комплекс  в  четвертинних  і  верхньочетвертинних  відкладах  слабо  захищені  від поверхне-
вого  забруднення.  Із-за  забрудненості   ці горизонти  непридатні  для централізованого  во-
допостачання  і  використовуються  шахтними  колодязями  для побутових  потреб.  

Основними  для  організації  централізованого  водопостачання в  м.  Конотопі  є водо-
носні комплекси  палеоценово-еоценових  та сеноман-нижньокрейдяних  відкладів. У  водоно-
сних  комплексах  палеоценово-еоценових  та  сеноман-нижньокрейдяних відкладів  для  пот-
реб   
м.  Конотопа  і  регіону  розвідані  та  експлуатуються  родовища підземних  вод  -  Конотоп-
ське,  Вирівське,  Липське  (їх  характеристика  наведена  за  даними ДНВП  «Геоінформ Укра-
їни»):  

1.  Вирівське  родовище, експлуатується (ділянка  Вирівська) - розташоване на північній  
околиці м. Конотоп. Води альб-сеноманського водоносного горизонту, залягає на глибинах  
468-625м, глибина вод - 40-41м, тип вод –  гідрокарбонатно-натрієві;  власник  -  ТОВ  Мо-
тордеталь; запаси  становлять  по  кат.А  –  0,650 тис.м3/добу  (за 2017 р. видобуто 0,333 
тис.м3/добу).  

2.  Конотопське  родовище,  (ділянка  Конотопська)  –  розташоване  на  південносхідній  
околиці м. Конотоп, в  районі рибних  ставків;  експлуатуються горизонти:  

▫  канівсько-бучакський  –  води  гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві,  глибини  48115м,  
рівень  води  –  8,4-14,0м;  запаси  по  кат.  А+В+С1  =   22,9  тис.м3/добу  (3,6+7,7+11,6), видо-
буток  –  4,414 тис.м3/добу;  

▫  горизонт  нижньокрейдяних  та  сеноманських  відкладів - води  гідрокарбонатнонатрі-
євого  типу,  глибини 498-645м, рівень води – 15,5-25,5; запаси по кат. А+В = 44,9 тис.м3/добу  
(28,6+16,3), видобуток - 6,142 тис.м3/добу. На родовищі працює водозабір КП ВУВКГ   
(вул. Тхора,31).  

3.  Липське  родовище  підземних  вод  розташоване  в  долині  річки  Липки  (південна 
околиця міста) на 2 ділянках - Липська  1 і Липська  2:  

- Липська  1 –  не розробляється, води  технічні,  гідрокарбонатні; канівсько- бучакський  
горизонт (61-104м), рівень  води  –  10-15м;   

 - Липська  2 - розробляється;  води  нижньокрейдяно-сеноманського  горизонту –  гли-
бини  516-574м,  рівні  води  -  61-62м;  тип  води  -  гідрокарбонатно-натрієва;  запаси  по кат. 
А+В  =  0,425 тис.м3/добу  (0,055+0,370), видобуток  за  2017р  –  0,031 тис.м3/добу.  

Таким  чином, загальні  запаси  горизонтів, що експлуатуються  КП  ВУВКГ, становлять  
67,8  тис.м3/добу,  зокрема:  канівсько-  бучакського  горизонту  –  22,90 тис.  м3/добу;  сено-
ман-нижньокрейдяного - 44,90  тис.м3/добу.  Запаси  повністю забезпечують  потреби  міста  у  
питних  водах  на  перспективу - централізованим водопостачанням  передбачається охопити 
все  населення міста. Для  господарсько-питних  потреб  міста  згідно  розрахунків  на  розра-
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хунковий  період необхідно: питних  вод - 25,60 тис. м3/макс. добу, технічних - 5,69 тис. 
м3/макс. добу.  

Відомості щодо наявних на території родовищ корисних копалин за даними офіційного 
сайту «Публічна кадастрова карта України» (https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) наведені 
у таблиці. 

 № 
на 

рис.4 

Реєстра-
ційний 
номер 

Корисна  
копалина 

Галузь застосу-
вання 

Назва об’єкту облі-
ку 

Надро-
користувач 

Вид користу-
вання 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3432 суглинок сировина цеге-
льно-черепична Конотопське 1 - не розробляється 

2 475302 вода техні-
чна 

господарсько-
питне, виробни-

чо-технічне 

Родовище Липське, 
ділянка Липська 2 - використовується 

3 475301 вода техні-
чна 

виробничо-
технічне 

Родовище Липське, 
ділянка Липська 1 - використовується 

4 436 суглинок сировина цеге-
льно-черепична 

Конотопське (Півні-
чне) - не розробляється 

 04466 води питні і 
технічні 

господарсько- 
питне 

Ділянка родовища, 
де розтащовані водо-
забори Конотопсько-
го КП ВУВКГ  
- по вул.Професійній 
(свердловина №2); 
- по вул.Генерала 
Тхора (свердловини 
№6, №7, № 3); 
- по вул. М.Немолог 
(свердловини № 1,  
№ 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, № 8, № 10, 
№11, № 12, № 13). 

КП «Виробни-
че управління 
водопровідно-

каналізаційного 
господарства» 

видобування, 
спецдозвіл на 20 

років (до 
23.10.2027р.) 

Поводження з відходами  
Місто  Конотоп  відноситься  до  промислово-розвинених  населених  пунктів  області  з 

найбільшими  обсягами  утворення відходів  –  6,3%  від загальноутворених  по області.   Гострою  
екологічною  проблемою  в  місті,  як  і  в  області  в  цілому,  залишається проблема  поводження з  
відходами.    

Позитивним на даний період є відсутність в місті  (і громаді)  місць  зберігання заборонених  
і  непридатних  до  використання  пестицидів. При  цьому  слід  зазначити, що розміщення  шкід-
ливих  об’єктів (з  хімічним  впливом - склади  ХЗЗР, міндобрив  тощо) поблизу рибогосподарсь-
ких  об’єктів  міста в  радіусі  2  км  заборонено  (ДБН  Б.2.2-12:2019, п.7.6.9).  

Головною  причиною  незадовільного  стану  у  сфері  поводження  з  відходами  є відсут-
ність  цілісної  системи  вирішення  проблеми  з  пріоритетом  постійного  зменшення кількості  
«кінцевих»  відходів,  тобто  тих,  що  розміщуються  на  звалищах  і  не використовуються як  
вторинні ресурси.  

На  даному  етапі  сміттєсортувальної  лінії  в  місті  немає;  на  території  громади  все  ще 
спостерігається  утворення  несанкціонованих  звалищ,  накопичення  побутових  відходів  у по-
ниженнях  рельєфу. Повне  забезпечення  загального  збирання,  перевезення  та  захоронення  
побутових відходів  в  місті  відсутнє.   

Охоплення  послугами  вивозу  ТПВ  становить:  плановоподвірною  системою  збирання  -  
50  %,  планово-поквартирною - 25  %,  не  охоплено системою  збирання  ТПВ - близько  25%  
населення. На  даному  етапі  для  видалення  та  знешкоження  ТПВ  міста  існують  2  полігони 
ТПВ. Обсяги  вивезення  у  середньому  за  рік  складають  23,64 тис. тонн. Діючий  полігон  для  

http://geoinf.kiev.ua/wp/zviti-map.php?rep=spec_dozvil&seqnom=204505
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складування  ТПВ  (з  2002  р.)  розміщений  в  недіючому кар’єрі  цегельного  заводу  «Кристал»  
в  північно-західному  напрямку на виїзді з міста, на землях  Вирівської  сільської  ради. Відведена  
площа  під  полігон складає  5,2га - із  них під  ТПВ - 4,0га,  під  вуличний  змет  - 1,2га.   

Для  потреб    міста  є  законсервований  полігон  по  прийому  ТПВ,  розміщений  на терито-
рії  Підлипненської  с/ради,  на землях  державної  власності  (запасу)  за  межами  населених  пун-
ктів. Загальна  площа полігону 10га,  з  яких  2,7га  вже  використані.   

Проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  в  оренду  строком  на  25 р.  
УЖКГ  Конотопської  м/ради  для будівництва  полігону ТПВ  затверджено  в  2011  році  (рішен-
ня м/ради  від  28.09.2011).  На  даний  полігон  розроблений  робочий  проект  будівництва вдос-
коналеного  полігону  по складуванню  ТПВ  в  м.  Конотоп. Звалище  в  с.  Привокзальне  відпра-
цьоване  і  закрите,  рекультивоване  та  частково віддане під  АГК  №  6. 

З  2014  р.  в  місті  запроваджено  роздільний  збір  ТПВ  та  заготівля  відходів вторсирови-
ни  (акумуляторів  свинцю,  макулатури,  поліетилену,  лому  металів,  гуми  тощо).  

Станом  на  01.01.2017 р. відсоток  охоплення  населення  роздільним  збором  ТПВ  стано-
вить 2,2%.  Збирання  та  заготівлю  відходів  вторсировини  здійснюють  суб’єкти  підприємниць-
кої діяльності: ТОВ  «Промтехсплав С» та ФОП Євменов В.В.  

Згідно  розрахунків  генерального  плану  (відповідно  нормам  ДБН  Б.2.2-12:2019 «Плану-
вання  та  забудова  територій»)  об’єм  накопичення  ТПВ  та  сміття  з  вулиць становитиме  на  
перспективу  41,16 тис. т/рік. (при  кількості населення 98,0 тис. осіб). До  цих  об’ємів  входять  
також  накопичення  рослинних  відходів  зелених  зон  міста. При  цьому,  слід  зазначити,  що 
спалювання  опалого  листя  є  небезпечним  і  забороняється згідно ДБН Б.2.2-12:2019.  

Рідкі  побутові  відходи  від  не  каналізованої  забудови вивозяться і на перспективу  будуть  
вивозитись  на  зливну станцію каналізації, що розташована на КОС. У 2016  р. для  міста розроб-
лено «Схему санітарного очищення м. Конотоп Сумської області» (ПАТ  «СТЕК»), основні  захо-
ди  санітарного  очищення  території  якої поступово  реалізуються  в  господарській  діяльності  
міста,  зокрема:  розширення  територій та  об’ємів  роздільного  збирання  та  заготівлі  вторресу-
рсів;  розширення  та  модернізація контейнерного  господарства;  рекультивація  та  санація  відп-
рацьованих  площ  міських полігонів  (с.с.  Вирівка,  Підлипне);  видалення  та  знешкодження  
відходів  на Конотопському  регіональному  енергоавтономному  СПКЕ  (пайове  перспективне 
будівництво).  Схемою  розглянуті  2  варіанти  розміщення  регіонального  СПКЕ  (плошею 
40.га):  біля  законсервованого  міського  сміттєзвалища  (с.Підлипне)  або  біля  діючого полігону  
ТПВ  ТОВ  КП  «Флора» (с.Вирівка).  

На  сьогоднішній  день  в  м.  Конотоп  розроблена  Програма  регулювання чисельності  
безпритульних  тварин, але її фінансування обмежено, що  ускладнює  належне  поводження  з  
тваринами  у місті.  Схемою  санітарного  очищення  (згідно  з  вимогами  п.11.2.6  ДБН  Б.2.2-
12:2019) передбачено  створення  комунального  пункту  тимчасового  утримання  безпритульних 
тварин  (СЗЗ  –  300м)  та  кладовища  для  захоронення  тварин  лише  після  кремації (колумба-
рій).  Наразі  під  притулок  для  тварин  планують  виділити  земельну  ділянку  по вул.  Рябошап-
ко.  

В  господарському  відношенні  у  місті  реалізуються  заходи  у  сфері  поводження  з відхо-
дами,  передбачені  Комплексною  програмою  поводження  з  відходами  в  Сумській області на 
2016-2020 роки. 

Аналіз  ситуації  свідчить,  що  на  даному  етапі  по  Конотопській  м/раді  залишаються  не  
вирішеними  основні  питання  незадовільного  санітарного  стану ґрунтового середовища; не за-
безпечується  роздільне  збирання  відходів; існують  несанкціоновані звалища  відходів; відсутня 
система  очистки  поверхневих  зливових  та  талих  стічних  вод, які відводяться з  території  міс-
та.  
  



 
 

Стратегічна екологічна оцінка «Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади  
на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки» 

 

25 

Шумове навантаження  
Місто Конотоп - важливий  транспортний  вузол  України,  транспортні  навантаження якого  

представлені  мережею  автомобільних  доріг  державного  і  місцевого  значення, залізничних  
ліній, магістральної вуличної мережі.    

Основними  джерелами  акустичних  навантажень  в  місті  є  залізниця  та автотранспортні  
магістралі; посилює  ситуацію  наявність  в  місті  залізниці  з  численними  шляхопроводами  та 
переїздами.  Інтенсивність  руху  на  залізниці  зумовлює  формування  понаднормативних рівнів  
шуму,  що  потребує  створення  шумозахисної  зони  (нормативна  зона  від залізничного  полотна  
до  житлової  забудови  становить  100м  –  згідно  ДБН  Б.2.2-12:2019, п.10.1.6).   

Враховуючи,  що  місто  є  залізничним  вузлом  і  поруч  із  залізницею  знаходяться ванта-
жна станція та  вантажний  двір,  їх  санітарна  зона  є спільною  із  залізницею. Значного  екологі-
чного  впливу  додає  транзитний  транспорт  регіональних  автодоріг, який  проходить  через  міс-
то. Основу  структури  вуличної  мережі  міста  складають  магістральні  вулиці загальноміського 
та  районного  значення.  Загальна  довжина  магістральної  вуличної  мережі міста  в  існуючих  
межах  орієнтовно  становить  60,0  км.  Щільність  вуличної  мережі  міста  – 1,7км/км2  (на перс-
пективу  -  2,8 км/км2).  

Найбільші  транспортні  потоки,  в  тому  числі  транзитні,  зі  значними  екологічними впли-
вами,  концентруються  на  головних  транспортних  артеріях  міста Конотоп:  просп.  Червоної 
Калини,  просп.  Миру,  вулиці  Тхора,  Професійна,  Сумська,  Володимира  Великого, Вирівська,  
Сарнавська,  Лазаревського  та  ін.  До  того  ж  технічні  параметри  окремих ділянок  магістраль-
них  вулиць  обмежені,  мають  недостатню  ширину  проїзної  частини, відсутні  тротуари  вздовж  
магістральних  вулиць  у  периферійних  районах  міста;  покриття більшості  вуличної мережі  
потребує комплексного ремонту  та  посилення.   

Автотранспортні навантаження центральної магістралі міста, проспекту Миру, потребують 
санітарних розривів до житлової забудови в межах червоних ліній (згідно ДБН Б.2.2-12:2019, 
п.10.7.6). 

Електромагнітне  випромінювання  
Джерелами  електромагнітного  випромінювання  в  громаді є  і  надалі  будуть  ПС 110/10  

«Конотоп»  та  ПС 110/10кВ  «Поршень»,  передача  та  розподіл  електроенергії  від яких  до  
споживачів міста  здійснюється по  лініях  електропередачі 10кВ.   

Природно-заповідні об’єкти  та ландшафти.  Біорізноманіття, рослинний  і  тва-
ринний  світ 

Безсистемний  техногенний  вплив,  особливо  в  останні  40-50  років, призвів  до  значного  
руйнування  навколишнього  природного  середовища. Господарська  діяльність  людини  та  ряд  
пов’язаних  з  нею  чинників  замінюють звичні  природні  ландшафти,  призводять  до  багатьох  
негативних  наслідків  для природного  довкілля  і  загрожують  втратою  його  гено-,  цено-  та  
екофонду,  що формує  у  населення  деякий  соціально-екологічний  дискомфорт,  бо  людина за-
лишається  невід’ємним  елементом  біологічного  різноманіття  і  поза  ним існувати не може.  

За  час  господарської  діяльності  людини  площа  природних  угідь  області значно  скоро-
тилась.  Більшість  природних  угідь,  що  залишилися,  приурочені до  річкових  долин.  Стан  
природних  угідь  в  цілому  незадовільний,  майже  всі вони перебувають  на різних  стадіях  тран-
сформації. Найменшої  зміни  біологічного  та  ландшафтного  різноманіття  зазнали ліси,  хоча  
корінних  деревостанів  в  них  майже  не  залишилось.   

В  останні  роки мають  місце  вирубки  кращих  за  породним  складом  та  бонітетом  наса-
джень  і окремих  дерев. Досить  відчутних  змін  зазнали  екосистеми  боліт  та  річок  і  озер.  Се-
ред перших  особливо  помітно  змінились  великі  болотні  масиви,  в  яких  видобуток торфу  
вівся  з  попереднім  осушенням  території,  тобто  зі  зміною  гідрологічного режиму,  а  з  ним  і  
втратою  відповідного  біорізноманіття.   

З  інтенсифікацією сільськогосподарського  та  промислового  виробництва,  ростом  вели-
ких  міст значного  впливу  зазнали  живі  організми  водних  об’єктів.  У  природних водоймах  
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катастрофічно  зменшились  рибні  запаси,  а  через  отруєння  та забруднення  води  не  ведеться  
належне  їх  відтворення.   

Через  нерегульоване використання значно  зменшились  запаси  лікарських  рослин. Майже  
повністю  знищені  степові  екосистеми,  продовжує  зменшуватись видова  різноманітність.  Цьо-
му  сприяє  досить  вирівняний  рельєф  області  з пануванням доволі  потужних  чорноземів. І  все  
ж  природний  потенціал  біологічного  різноманіття  області  сьогодні ще  значний.   

За  сучасними  даними  на  території Сумської області  зростає  150  видів рослин,  що  ма-
ють  той  чи  інший  ранг  охорони.  Із  них  70  видів  занесені  до Червоної  книги  України  (2009)  
або  до  Червоного  списку  МСОП,  а  80  видів  є регіонально  рідкісними  згідно  рішення  Сум-
ської  обласної  ради  від  18.11.2011 (зі змінами  від  07.07.2017). Найбільша  кількість  рідкісних  і  
зникаючих  видів,  занесених  у  чинні природоохоронні  списки,  серед  тварин.  Загалом  в  облас-
ті  мешкає  31  вид хребетних  тварин,  занесених  до  Червоного  списку  МПОП,  37  видів  –  до 
Європейського  червоного  списку,  135  видів  –  до  Бернської  конвенції,  108 видів  –  до  Черво-
ної  книги  України. 

В межах  території Конотопської міської громади  об’єкти  природно-заповідного фонду  ві-
дсутні.  

Взагалі в  Конотопському  районі  розташовано  9  об’єктів  ПЗФ  (урочище  Боромля,  Єзу-
цький заказник  та  ін.),  які,  крім  природоохоронного  призначення,  використовуються  в рекре-
аційних  цілях. У північному напрямку, за межами Конотопської територіальної громади знахо-
диться Регіональний ландшафтний парк місцевого значення «Сеймський»; у східному напрямку 
розташований гідрологічний заказник місцевого значення «Гружчанський» (Рис.5). 

 
Рис.5 – Викопіювання з кадастрової карти України/ шар природно-заповідний фонд 

Для збереження природної фауни, флори та типів природних оселищ створена Смараг-
дова мережа (Emerald Network) Європи. Українська частина Смарагдової мережі Європи роз-
робляється з 2009 року.  
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На території громади відсутні території Смарагдової мережі; у північному напрямку за  
територію громади проходить Смарагдова мережа Serednioseimskyi (код території UA0000048) 
(Рис. 6). 

 
Рис.6 - Викопіювання з кадастрової карти України/ шар природно-заповідний кадастр/  

Смарагдова мережа 

Пропозиція щодо території Смарагдової мережі готується за стандартною формою да-
них, визначеною Постійним комітетом Бернської конвенції, та повинна відповідати одному 
або більше критеріїв:  

1) територія суттєво сприятиме виживанню видів, що перебувають під загрозою зник-
нення, ендемічних видів або будь-яких видів, що вказані у додатках І та ІІ до цього Закону;  

2) територія підтримуватиме існування значної кількості видів у межах ареалу із висо-
ким видовим різноманіттям чи підтримуватиме існування важливих популяцій одного чи кіль-
кох видів, що вказані у додатках І та ІІ до цього Закону;  

3) у межах території перебуває важливий та/чи репрезентативний зразок типів оселищ, 
що перебувають під загрозою зникнення, згідно з додатком ІІІ до цього Закону;  

4) у межах території існує особливий приклад певного типу оселища або мозаїка різних 
типів оселищ відповідно до додатка ІІІ до цього Закону;  

5) територія Смарагдової мережі є важливою територією для одного чи декількох мігру-
ючих видів тварин;  

6) територія в інший спосіб суттєво сприяє досягненню цілей Бернської конвенції.  
Наразі, в рамках програми, внесення територій ПЗФ Українською міською територіаль-

ною громадою до мережі Емеральд (Смарагдової мережі) відповідно до Бернської конвенції не 
передбачається. 

Зважаючи  на  прийняту  Програмою  охорони  навколишнього  природного  середовища 
величину  перспективного  рівня  заповідності  по  Сумській області - 15%  (при  існуючому  
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показнику 7,4%),  необхідним є пошук  цінних  в екологічному  відношенні територій  для за-
повідання.    

На  рівні  місцевого  самоврядування  збільшення  площі  екологічної  мережі  може бути  
здійснено  за  рахунок  наступних  заходів:    

-  створення  об’єктів  ПЗФ  високих  категорій  заповідання, як  основних  ядер  елемен-
тів  екомережі  (природних  заповідників,  національних  природних парків, регіональних  
ландшафтних  парків);  

-  збереження  природних  ландшафтів  на  ділянках,  що  мають  історико-культурну 
цінність;  

-  запровадження  особливого  режиму  використання  водоохоронних  та  прибережних 
захисних  смуг;  

-  створення захисних  насаджень, залуження земель;  
-  збереження  природних  ландшафтів  на  землях  промисловості,  транспорту,  зв’язку, 

оборони;  
-  екологічно доцільне  збільшення  площі  лісів.  
На  даному  етапі  рослинне  біорізноманіття  громади  зосереджене  переважно  в  зеле-

них  зонах загального  користування  (парки,  сквери).  Крім  того,  зелені  насадження,  зазна-
ючи  техногенних  впливів, потребують  більш  ретельного  санітарного  догляду  та  оздоров-
лення.  На  даному  етапі  (за даними  екологічних  служб)  зелені  насадження  громади охоп-
лені  санітарним  доглядом  від фітозахворювань  на  51%.   

Слід  підкреслити,  що  формування  раціональної  і  достатньої  структури  ландшафтно-
композиційних  та  екологічних  зон  рослинного  біорізноманіття  сприятиме  оздоровленню 
навколишнього  середовища  та  умов  проживання,  підвищенню  рівня  його  екологічної 
стійкості  до  техногенних  навантажень.    

Тваринний  світ  в  межах  міста  представлений  типовими  видами,  що  характерні  для 
більшості  населених  пунктів.  Як  правило  –  це  свійські  тварини  та  птиці  домашніх гос-
подарств.  Об’єктів  культурно-пізнавального  утримання  тварин  (на  зразок  зоопарку)  в 
громаді  немає. Для забезпечення  задовільного  санітарно-гігієнічного  стану  тварин  та уне-
можливлення виникнення епідемічних ситуацій в місті функціонує ветлікарня/лабораторія.  

Як  відомо,  Сумська  область  –  одна  із  шести  областей  України,  на  території  якої 
мешкає  зникаючий  вид  диких  парнокопитних  тварин  –  зубр  європейський.  Зважаючи  на 
той  факт,  що  в  межах  ДП  «Конотопське  лісове  господарство»  мешкає  Конотопська по-
пуляція  зубрів  (47  особин  –  друга  за  розміром  популяція  зубра  в  Україні),  питання  що-
до їх  збереження  і  примноження  є  одним  із  важливих  при  пошуку  перспективних  запо-
відних територій  в регіоні.   

З  метою  запровадження  природоохоронних  заходів  важливою  є  необхідність збіль-
шення  доброякісної  підгодівлі  зубрів  не  тільки  у  зимовий,  а  й  у  весняно-осінній періо-
ди,  що  дозволить  концентрувати  основне  поголів’я  всередині  території  лісового госпо-
дарства,  позбавить  їх  необхідності  виходити  на  польові  масиви  та  обмежить небезпеку  
браконьєрства. 
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Культурна інфраструктура 
Конотоп – це історичне населене місце, один з історичних центрів Посем'я та Сіверщини, 

друге за значенням і населенням місто Сумщини. 
В історичному контексті місто відоме передусім завдяки Конотопській битві 27-29 черв-

ня 1659 р. - основній і переломній події московсько-козацької війни та важливому епізодові 
Руїни, а в культурному - завдяки видатній повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська 
відьма». 

Основними осередками культури громади є музеї міста. Станом на кінець 2018 р. діють 
міський краєзнавчий музей, музей авіації та музей-садиба генерала Драгомирова. 

Конотопська міська централізована бібліотечна система об'єднує чотири міські бібліоте-
ки: центральна міська бібліотека; центральна дитяча бібліотека; міська бібліотека для дорос-
лих; міська бібліотека для дітей; також діє опорна лінійно-технічна бібліотека станції Коно-
топ Південно-Західної залізниці. 

Інші осередки культури: міський палац культури; два міські будинки культури; дві дитя-
чі музичні школи; дитяча школа мистецтв; центр культури і дозвілля. 

У Конотопі на обліку перебуває 11 пам'яток архітектури і 25 пам'яток історії. На терито-
рії міста розташовані Вознесенський собор УПЦ МП - унікальна дерев'яна споруда Свято-
Миколаївської церкви УПЦ МП. Обидві пам'ятки були створені в XIX сторіччі.  

17 вересня 2005 р. єпископ Станіслав Падевський освятив костел Фатимської Божої Ма-
тері - єдиний католицький храм у місті.  

25 вересня 2011 р. Патріарх Філарет освятив новозбудований Собор Різдва Пресвятої Бо-
городиці, що 2018 р. перейшов до Православної церкви України. 

У Конотопі встановлено багато пам'ятників, присвячених постатям, які пов'язані з історі-
єю та культурою міста та України; крім того, у місті також присутні меморіальні пам'ятники 
на честь пам'яті загиблих людей у війнах, геноцидах і катастрофах. Варто зазначити, що про-
тягом 2014-2016 рр., внаслідок перебігу декомунізації в Україні пам'ятники всім радянським 
політичним діячам, зокрема й конотопського походження, були демонтовані. 

У місті зведено два пам'ятники Тарасові Шевченку: 1939 р. біля школи № 2 встановили 
перший, а 1993 року на проспекті Миру, у середмісті, відкритий більший пам'ятник Кобзареві. 
У місті наявні пам'ятники російському поетові О. С. Пушкіну та художникові К. С. Малевичу. 

1992 р. встановлено погруддя бойового генерала М. І. Драгомирову в парку його колиш-
ньої садиби (нині - музей-садиба генерала Драгомирова). 2016 р. на розі ву-
лиць Лазаревського та Генерала Тхора встановлене погруддя полководця Г. Гуляницького, що 
очолював оборону міста протягом Конотопської битви. 

На проспекті Червоної Калини в 1989 р. встановлені меморіальні плити на честь воїнів 
Конотопщини, які загинули в афганській війні, а 2004 року - пам'ятний знак чорнобильцям. На 
проспекті також розташований меморіал жертв Голодомору. 

На площі Конотопських дивізій височіє стела, відкрита 6 вересня 2003 р. до 70-річчя ви-
гнання Вермахту з міста, присвячена радянським 143-й стрілецькій дивізії, 280-й стрілецькій 
дивізії та 65-му гвардійському мінометному полку, що брали участь у взятті Конотопу. 

На південному виїзді з міста у вигляді пам'ятника стоїть трактор У-2, встановлений  
1986 р. 2004 року поруч із трамвайним депо відкритий пам'ятник Конотопському трамваю, що 
являє собою справжній вагон КТМ-55. 

6 вересня 2008 року у центрі міста, на Конотопському бульварі, відкритий пам'ятник Ко-
ню. 2 липня 2013 року вандали зірвали коня з постаменту, лишивши скульптуру у розтроще-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1659
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1658%E2%80%941659)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9C._%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C._%D0%86._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1._%D0%86._%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%83_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96_(1979%E2%80%941989)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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ному стані лежати поруч, проте 6 вересня того ж року пам'ятник було відновлено. Крім того, 
2008 року також відбулося урочисте відкриття першої експозиції міського музею авіації. 

11 липня 2015 року з нагоди 356-ї річниці Конотопської битви на місці, де колись прохо-
див мур Конотопської фортеці, встановлений пам'ятний знак. У відкритті взяли участь декіль-
ка тисяч жителів міста, керівники області, народні депутати; представники духівництва, пар-
тій націоналістичного спрямування, козацьких організацій; волонтери. 

Планувальні обмеження території громади 
Важливими  планувальними  обмеженнями  санітарно-гігієнічного  характеру,  що ви-

значають  територіально-планувальну  структуру  міста,  є  санітарно-захисні  зони  (СЗЗ) всіх  
шкідливих  в  екологічному  відношенні  об’єктів  (ДСП  173-96  «Державні  санітарні правила  
планування  та  забудови  населених  пунктів»,  п.  5.4)  та  охоронні  зони  об’єктів  і споруд 
господарського  комплексу  міста.  

В  межах  міста  функціонують  об’єкти  ІІ,  ІІІ,  ІУ  та  У  класів  шкідливості,  санітарно-
захисні  зони  яких  становлять  відповідно  500,  300,  100  та  50  м  і  в  планувальному від-
ношенні  обмежують  та  регламентують  перспективи  планувальної  організації  та територіа-
льного  розвитку  міста. 

№ 
п/п 

Виробничі, комунальні, інженерно-
транспортні об’єкти на територій Нормативна СЗЗ, м Нормативний документ 

1 2 3 4 
1 ВАТ «Конотопм’ясо» 500 ДСП 173-96, Дод.4 
2 Діючий полігон ТПВ 500 ДСП 173-96, Дод.4 
3 КОС та відстійники 400 ДБН Б2.2-12:2019, Дод.3 

4 ВАТ «Червоний металіст» (ливарний, пласт-
масовий цехи) 300 ДСП 173-96, Дод.4 

5 ЗАТ «Мотордеталь-Правекс», ливарний цех 300 ДСП 173-96, Дод.4 
6 КЗРДП, ливарний цех 300 ДСП 173-96, Дод.4 

7 Пункт тимчасового утримання безпритульних 
тварин  300 ДБН Б2.2-12:2018, 

п.11.2.6 
8 Кладовища діючі/ закриті 300/50 ДСанПін 2.2.2.028-99 

9 Ветеринарна лікарня 200 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 
14.11.4 

10 ВАТ «Конотопський арматурний завод» 100 ДСП 173-96, Дод.4 

11 ДП «Конотопський авторемонтний завод 
«Авіакон» 100 ДСП 173-96, Дод.4 

12 Завод «Червоний металіст» 100 ДСП 173-96, Дод.4 
13 Механічний завод 100 ДСП 173-96, Дод.4 
14 Завод буддеталь 100 ДСП 173-96, Дод.4 

15 Залізнична станція, під’їзні колії 100,50 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 
14.11.7, 10.1.6 

16 Завод залізобетонних виробів 100 ДСП 173-96, Дод.4 
17 Рибгосп 100 ДСП 173-96, Дод.4 
18 Міжрайагропостач 100 ДСП 173-96, Дод.6 
19 Торфопідприємство 100 ДСП 173-96, Дод.4 
20 Нафтобаза 100 ДСП 173-96, Дод.6 
21 АТП 100 ДСП 173-96, Дод.4 

22 Території спецпризначення 50 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 
14.11.2 

23 Гаражі, автостоянки, АЗС, СТО, автомийки до 50 ДБН Б.2.2-12:2018, 
табл.10.6 

24 Трамвайне депо 50 ДСП 173-96 

25 Автовокзал, автостанція 50,100 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 
10.1.12 

26 Склади, бази 50,100 ДСП 173-96, Дод.4 

27 Метеостанція 50 Постанова КМУ №2262 
від 11.12.1999 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8
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№ 
п/п 

Виробничі, комунальні, інженерно-
транспортні об’єкти на територій Нормативна СЗЗ, м Нормативний документ 

1 2 3 4 

28 Поля фотоелектричних модулів 50 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 
14.7.1 

29 ГРС 300/200 Правила охорони магіст-
ральних трубопроводів 

Територія громади характеризується високою завантаженістю інженерно-транспортною 
інфраструктурою - залізничними коліями, автодорогами, ЛЕП.  Проектом генплану в планува-
льному відношенні забезпечені санітарні розриви та екологічні регламентації (відповідно  
ДБН Б.2.2-12:2019) від цих комунікацій та об’єктів встановлюються зони:  

- шумові зони залізниці, залізничні колії – 100 м (згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п.14.11.7);  
- охоронні зони ЛЕП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ – відповідно 15м, 20м, 25м, 30м від 

проекції крайніх проводів (ДБН Б.2.2-12:2019, п.14.7.8);  
- охоронні зони газопроводів (1 клас) та ГРС – 150м та 200м.  
Газопровід І класу (діаметром до 300мм) та ГРС розташовані на відгалуженні від магіст-

рального газопроводу I класу «Єлець-Курськ-Диканька» поблизу існуючої межі м. Конотоп, в 
південній частині міста біля траси Конотоп-Ромни.  

Шумові зони автодоріг графічно не виражені, проте як планувальні обмеження до жит-
лово-громадської забудови прийняті відстані згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п.п.14.11.7; в якості 
планувальних рекомендуються протишумові заходи: озеленення, протишумові екрани, засто-
сування протишумових вікон, конструкцій, тощо.  

Ряд транспортних об’єктів ІV класу шкідливості регламентуються СЗЗ = 100 м: вагонне 
та локомотивне депо, залізничний вокзал, автогосподарства.   

Крім того, в місті функціонують дрібні об’єкти транспортної інфраструктури – АЗС, 
АГЗС, СТО і ін. з СЗЗ до 50м. 

Всі  інші  об’єкти  та  території  виробничого,  комунально-складського  та  іншого гос-
подарського призначення відносяться до  V  класу  шкідливості  (СЗЗ =  50м).   Із  інших  
об’єктів,  що  обмежують  територіальний  розвиток,  у  місті  знаходиться  5 кладовищ,  які  
регламентуються  санітарно-захисними  зонами:  для  діючих  -  300  м,  для закритих  -  50  м.  
Із  них  діючими  є  2  кладовища,  інші  офіційно  не  закриті,  на  них здійснюються підзахо-
ронення.    

Загальна площа  санітарно-захисних  та  охоронних  зон,  які  є  територіями  регулятив-
ного використання,  становить  понад  20%  території  громади.   

Охорона здоров’я 
Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування затверджених наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів України № 296 від 10.08.2018 рекомендовано використання даних з доступної публі-
чної офіційної інформації. Причинами критичної ситуації, що сталася із станом здоров’я насе-
лення, є соціально-економічна криза, несприятлива екологічна ситуація, високий рівень поши-
рення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів, недостатність фізичних 
навантажень, нездорове харчування. 

Відповідно до моніторингу Українського інституту стратегічних досліджень Міністерст-
ва охорони здоров’я України за результатами рейтингової оцінки стану здоров’я населення, 
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я України Сумська область 
посідає одне із перших місць серед регіонів України. 
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Нажаль, демографічна ситуація в Сумській області зберігає негативні тенденції. Так, за 
останніми даними Головного Управління статистики у Сумській області, у 2018 р. смертність 
населення становила 16,4 на 1 тис. населення, що більш ніж у цілому по Україні (14,5 у 2017 
р.). Показники народжуваності продовжують знижуватися, а природне скорочення населення 
області (-9,9) майже вдвічі перевищує загальнодержавний (-5,1 у 2017 р.). Суттєвою залиша-
ється смертність від туберкульозу: за останній рік в області померло 117 осіб (10,7 на 100 тис. 
населення проти 8,4 у 2017 році). Продовжує зростати смертність від хвороб, зумовлених ВІЛ-
інфекцією (3,5 на 100 тис. населення у 2018 р. проти 2,7 у 2017 році). 

Науковцями  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені А.С.Макаренка  
Перехожук  С.В.  та  Корнус  О.Г.  на  ІІ  Всеукраїнській  науковій конференції  студентів  та  
молодих  учених  у  2018  р.  представлена  доповідь «Поширення  хвороб  органів  дихання  
серед  населення  Сумської  області».   

У матеріалах  доповіді  за  даними  показників  діяльності  установ  охорони  здоров’я 
області  проведений  аналіз  динаміки  захворюваності  населення  на  хвороби органів  дихан-
ня,  які  дуже  поширені  серед  населення  області  і  входять  до провідної  трійки  причин  
смертності.   Поширеність  хвороб  органів  дихання  у  Сумській  області  традиційно трима-
ється  на  високому  рівні,  хоча  й  демонструє  тенденцію  до  поступового зменшення,  почи-
наючи  з  2010  р.   

Аналіз  динаміки  первинної  захворюваності  населення  у  розрізі  окремих нозологій  
свідчить,  що  період  2005-2013  рр.  характеризувався  поступовим збільшенням  кількості  
хворих  на  усі  основні  групи  хвороб  органів  дихання, окрім  пневмонії.  Після  2013-2016  
рр.  спостерігається  поступовий  спад захворюваності.  Окремі  хвороби  (бронхіт,  емфізема  
та  інші  хронічні обструктивні  хвороби,  бронхіальна  астма)  протягом  2005-2016  рр.  не  
мали значних  коливань  своєї  поширеності  –  кількість  хворих  на  них  майже  не змінюєть-
ся. Найвищі  показники  у  структурі  первинної  захворюваності  населення посідають  гост-
рий  фарингіт  та  тонзиліт,  що  мають  хворобливі  симптоми  і  є тривожними  з  точки  зору  
здоров’я  людини.  

Тенденція до  зростання  захворюваності  на  гострий  ларингіт  та  трахеїт  спостеріга-
лась  до 2010  р.,  з  подальшим  спадом  протягом  2010-2016  рр.  Основними факторами,  що  
впливають  на  збільшення  захворюваності  та  зростання поширення  хвороб  органів  дихан-
ня,  є  медико-соціальні  та  демографічні (зростання  кількості  людей  літнього  віку),  стан  
навколишнього  середовища,  у т.ч.  забруднення повітря. 

За останні 10 років зменшилась загальна кількість захворювань по Сумській області зме-
ншилась, але змінилась  переважність захворювань.  

У структурі захворювань перше місце займають хвороби органів дихання (52,54%), сис-
теми кровообігу (10,17%), хвороби сечостатевої системи (7,8%), хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини (7,36 %), хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини (5,98%), ново-
утворення (2,46%), хвороби нервової системи (1,88%), уроджені аномалії (вади розвитку), де-
формації, хромосоми і порушення (0,13%). Поширення травм, отруєння та деяких інших нас-
лідків дії зовнішніх причин становить 11,68% від усіх захворювань.  
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Захворюваність населення у Сумській області в динаміці (1995-2017 рр.) наведена в таб-
лиці нижче. 

 
Рік 

 

Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис. 

усього 

у тому числі 

ново- 
утво- 
рення 

хвороби 
нервової 
системи1 

хвороби 
системи 
крово- 
обігу 

хвороби 
органів 
дихання 

хвороби 
шкіри та 

підшкірної 
клітковини 

хвороби 
кістково-
м’язової 
системи і 
сполучної 
тканини 

хвороби 
сечоста- 

тевої 
 системи 

уроджені 
аномалії 

(вади 
розвитку), 

деформації, 
хромосомні 
порушення 

травми, 
отруєння 
та деякі 

інші 
наслідки 

дії 
зовнішніх 

причин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1995 815,9 10,1 78,1 39,0 352,2 50,2 44,5 40,9 1,3 82,2 
1996 841,7 11,5 88,4 46,9 325,9 55,3 49,2 46,5 1,5 81,3 
1997 928,0 14,0 94,1 64,4 369,0 51,5 58,5 51,0 1,7 86,8 
1998 936,4 15,8 95,1 96,2 312,5 51,9 58,5 63,0 1,9 82,8 
1999 821,5 11,2 14,7 60,5 315,6 43,8 44,6 54,7 1,6 70,5 
2000 855,2 10,7 14,6 69,6 333,3 42,5 46,0 55,0 1,3 65,4 
2001 806,4 12,3 13,7 84,5 290,5 41,8 43,7 55,8 1,2 59,4 
2002 722,3 10,9 11,1 70,1 253,6 39,0 38,9 53,1 1,0 57,6 
2003 655,1 10,8 10,8 51,0 247,0 36,9 36,9 47,7 1,0 54,6 
2004 622,2 11,1 11,3 47,3 229,5 37,5 33,8 47,1 0,9 51,6 
2005 609,2 11,2 10,5 43,1 234,9 37,0 32,9 43,9 0,7 53,0 
2006 603,0 11,2 10,5 44,3 231,8 36,4 31,5 42,5 0,6 52,9 
2007 607,9 11,3 9,7 45,4 294,2 36,3 29,4 41,4 0,6 54,1 
2008 586,6 11,8 9,9 47,2 226,6 33,9 30,3 39,1 0,6 53,0 
2009 596,0 11,4 9,4 47,0 251,7 32,2 27,9 38,7 0,6 50,9 
2010 602,1 11,5 9,3 46,5 255,9 30,9 28,4 39,4 0,5 54,9 
2011 595,4 11,7 9,4 47,9 250,8 29,7 28,8 38,0 0,7 52,9 
2012 580,8 12,3 9,0 49,6 234,4 30,3 29,3 38,4 0,7 52,3 
2013 582,3 11,8 9,3 50,3 238,8 31,0 27,9 37,8 0,6 52,3 
2014 564,6 11,4 8,9 49,3 228,2 32,1 27,0 36,8 0,7 49,5 
2015 578,9 12,2 9,4 48,5 235,6 32,9 28,7 38,7 0,7 51,7 
2016 604,1 11,4 9,2 48,8 262,0 32,9 28,0 37,3 0,6 53,3 
2017 580,6 11,4 8,7 47,1 243,3 34,1 27,7 36,1 0,6 54,1 

1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття вилучені та сформовані  в окремі 
класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка. 

Серед факторів, що впливають на стан здоров’я Конотопської МТГ, найважливішими є: 
забезпечення населення установами громадського обслуговування і закладами охорони здо-
ров’я та стан довкілля і сприятливість санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності на території 
громади. 

Для аналізу існуючого стану здоров’я населення наведені статистичні дані Департаменту 
охорони здоров’я Сумської ОДА, які характеризують загальну картину захворюваності в об-
ласті та Конотопському районі зокрема. Цифрова інформація представлена КНП КМР «КО-
НОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ім. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИ-
ДОВА» станом на 2017-2019 роки. Виявлені тенденції показників захворюваності населення в 
значній мірі характеризують тренди захворюваності населення в районі та місті. 
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Показники захворюваності наведені в таблиці. 
Показник  (на 10 тис.осіб) Регіон 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 
ЗАРЕЄСТРОВАНО ХВОРОБ СЕРЕД ДІТЕЙ 

Захворюваність дітей першого 
року життя (показник на 1000 ді-
тей) 

Конотопський р-н 1192,7 1220,5 1081,3 

Сумська обл. 1309,7 1127,0 1043,6 

Рівень поширеності захворювань 
серед дитячого населення 0-17 
років (показник на 10000 дітей) 

Конотопський р-н 22399,4 22183,5 22488,3 

Сумська обл. 16633,6 16245,3 15056,0 

Захворюваність на активний тубе-
ркульоз: діти 0-14 років/підлітки 
15-17 років (показник на 10000 
дітей) 

Конотопський р-н 1,5/- -/- 1,5/- 

Сумська обл. 1,4/3,3 1,4/1,5 0,9/1,9 

ЗАРЕЄСТРОВАНО ХВОРОБ СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ 
Всі хвороби Конотопський р-н 18915,3 18435,8 16597,6 

Сумська обл. 17201,7 17106,9 15750,9 
Ішемічна хвороба серця Конотопський р-н 2403,8 2388,7 2033,8 

Сумська обл. 2244,1 2242,4 1993,1 
Гострий та повторний інфаркт 
міокарда 

Конотопський р-н 11,4 15,9 16,5 
Сумська обл. 14,0 13,6 13,3 

Інсульти (усі форми) Конотопський р-н 43,1 42,9 46,8 
Сумська обл. 37,4 37,2 39,1 

Хвороби системи кровообігу Конотопський р-н 7270,1 7233,1 6234,5 
Сумська обл. 6768,3 6771,6 6131,0 

Хвороби органів дихання Конотопський р-н 1769,9 1577,6 1588,4 
Сумська обл. 1742,1 1755,5 1725,7 

Хвороби органів травлення Конотопський р-н 2083,8 2050,6 1780,3 
Сумська обл. 1848,4 1936,0 1659,4 

Контингент хворих на злоякісні 
новоутворення 

Конотопський р-н 38,65 40,18 42,11 
Сумська обл. 42,66 42,27 42,09 

Захворюваність всіма формами 
активного туберкульозу 

Конотопський р-н 4,5 5,9 4,8 
Сумська обл. 4,1 5,3 4,6 

Поширеність захворювань на цук-
ровий діабет 

Конотопський р-н 498,9 510,8 347,1 
Сумська обл. 413,5 418,2 369,4 

Захворюваність на алкоголізм Конотопський р-н 6,9 8,7 9,3 
Сумська обл. 7,1 8,6 8,5 

Рівень травматизму серед населен-
ня 

Конотопський р-н 44,2 44,1 44,6 
Сумська обл. 55,9 61,5 53,3 

Травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 

Конотопський р-н 386,1 326,7 242,9 
Сумська обл. 517,4 516,9 391,7 

Медичну допомогу жителям м. Конотоп надають 2 лікарні:  
- ЦРЛ, до складу якої відносяться стаціонарне відділення на 600 ліжок, поліклініки (до-

росла, дитяча, стоматологічна), жіноча консультація, наркологічний диспансер, протитуберку-
льозний диспансер, відділення швидкої невідкладної медичної допомоги, лікарська амбулато-
рія в с. Підлипне, ФАП с. Комуна; 

-відділкова лікарня ст. Конотоп, до складу якої відносяться стаціонарне відділення на 
200 ліжок, поліклініки: доросла, дитяча, стоматологічна. 

Санітарно-епідемічне благополуччя міста забезпечують Конотопська районна санітарно-
епідеміологічна станція та Конотопська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Півден-
но-Західній залізниці. 

Медичні заклади міста у своїй роботі впроваджують сучасні технології в діагностиці та 
лікуванні хворих. В ЦРЛ працює сучасна флюорографічна установка з цифровою обробкою 
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даних обстежень. Проводиться лікування хворих з хронічною патологією такими методиками 
як плазмофорез, гемосорбція, лазеротерапія, гіпербарична оксигенація, герудотерапія.  

Ефективно впроваджено в роботу апарат для лікування жовчо-кам’яної хвороби.  
При дитячому відділенні Конотопської центральної районної лікарні створено «Гніздеч-

ко» - методично-соціальний проект, який спрямовано на підтримку дітей та матерів, які опи-
нилися в скрутній життєвій ситуації, дітей, хворих на онкологічні захворювання, дітей інвалі-
дів. В «Гніздечко влаштовуються на тимчасове перебування діти віком від 0 до 3 років з бага-
тодітних та малозабезпечених сімей для організації патронажної та соціальної служби. 

Метою цього проекту є повернення немовлят в родину, в разу неможливості  - влашту-
вання їх до будинку дитини «Малятко» або всиновлення. Влітку на території відділення про-
водиться санаторне лікування для дітей шкільного віку. 

З червня 2010 року на базі жіночої консультації ЦРЛ працює Центр соціальної медико-
психологічної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді», який надає медичну 
допомогу підліткам та молоді (від 10 до 35 років) на основі підходу до молоді, рекомендова-
ного ВООЗ та дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Консультують кваліфіковані фахівці: тера-
певт, дерматовенеролог, гінеколог, психолог). 

На підприємствах міста функціонують відомчі медичні заклади (2 медсанчастини, 1 по-
ліклініка, 1 медпункт), що надають значну допомогу в медичному обслуговуванні працюючо-
го населення.  

В місті працює 37 аптечних закладів, з них 8 аптечних кіосків розташовані на території 
лікувальних закладів. Контроль за реалізацією в аптечних закладах лікарських засобів та ви-
робів медичного призначення, їх якістю та ціноутворенням здійснюється Держлікінспекцією. 
Сектором міської ради з питань охорони здоров’я щоквартально проводиться моніторинг цін 
на ліки в аптеках міста. 

Приватну медичну практику в місті здійснюють 11 приватних стоматологічних кабінета, 
1 заклад «Естетдент», що надає стоматологічну допомогу, 2 приватних гінекологічних кабіне-
та, приватний лікувально-діагностичний заклад «Центр управління здоров’ям «Альф-Тарік», 
приватна поліклініка ТОВ «Червоний металіст», працює консультивно-реабілітаційний центр 
«Мірра», санепідпослуги надає ООО «Дезко». 

Контроль за дотриманням санітарно-протиепідеміологічного режиму суб’єктами, які 
займаються приватною медичною діяльністю здійснюється відповідно до закріплених терито-
рій Конотопською районною та лінійною санепідстанціями. Діяльність приватної медичної 
практики здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності», орган ліцензування - Міністерство охорони здоров’я України) – затвер-
джує ліцензійні умови та здійснює контроль за їх дотриманням. 

Соціально-економічне становище громади та перспективи його розвитку 
Конотопська МТГ  характеризується  помірно  достатнім  рівнем  соціальної  сфери.  По-

рівняння рівня  обслуговування  з  нормативними  показниками  виявило,  що  мережа  установ 
обслуговування  достатньо  розвинена  та  здебільшого  задовольняє  потреби  населення  в 
необхідних  послугах,  однак  їх  розташування  не  завжди  враховує  максимально  допустимі 
радіуси  обслуговування:  недостатня  кількість  закладів  (%  від  нормативних  показників); 
закладів  охорони  здоров’я;  клубних  установ  та  центрів  дозвілля,  закладів  громадського 
харчування.   

Показники  значно  вищі  за  нормативні  має  мережа  підприємств  торгівлі, закладів 
первинної та  вторинної медичної допомоги,  дитячих  освітніх  закладів.  
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Соціально-економічні проблеми та ризики:    
-  стагнація  промислового  розвитку;  відставання  в  питаннях  інноваційного  розвитку 

(технопарки, індустріальні  парки  тощо);  
-  відставання рівня розвитку  соціальної сфери  від потреб населення;  
-  недостатня кількість  місць  прикладання  праці;  
-  відставання рівня розвитку  соціальної сфери  від потреб населення;  
-  наявність  застарілого  комунального  житлового  фонду  та  черги  на  одержання жит-

ла;  
-  наявність  не  функціонуючих  оздоровче-рекреаційних  установ;  недостатній ступінь  

їхньої комфортності;  
-  відсутність  упорядкованих  місць  відпочинку  вздовж водних  поверхонь;  
-  недостатня площа  озеленених  територій  загального користування;    
-  наявність  непридатних  до  забудови  і  деградованих  земель  (яри,  крутосхили, по-

рушені землі  тощо);  
-  невідповідність  нормативам  технічних  параметрів  проїзних  частин  магістральної 

вуличної мережі;  
-  низький  рівень  централізованого  водовідведення  та  відсутність  дощової  мережі 

каналізації;  
-  зношеність  об’єктів комунальної інфраструктури;  
-  високі  темпи  старіння  населення,  природне  скорочення  чисельності  населення, 

зростання демографічного навантаження на  осіб  працездатного віку.  
Територіальна громада має свою  специфіку  розвитку,  функціональні  особливості,  що  

формують  підґрунтя  для подальшого соціально-економічного розвитку:  
- вигідне  економіко-географічне  положення   наявність  промислового  потенціалу  та  

сировинної  бази  для  розвитку промисловості; розвинений  господарський  комплекс,  який  
базується  на  промисловості, транспорті  та сільському  господарстві;   

- наявність  територіальних  ресурсів  для  нових  житлових  районів  та розміщення про-
мислово-комунальних  підприємств;  

- розвинена  транспортна  та  інженерна  інфраструктура  міста;  маршрути громадського 
транспорту  міського та  приміського сполучення; наявність  інвестиційно  привабливих  тери-
торії  міста;  наявність  вільних  сфер та ніш для інвестування; значний  трудовий  потенціал;  
наявність  кваліфікованих  кадрів  у  всіх  сферах   діяльності,  у  т. ч. промисловості;  

-  вільні виробничі  площі, облаштовані необхідною  інфраструктурою;  
-  наявні  установи  вищої  освіти  та  передумови  для  посилення  ролі  науководослід-

них  та  освітніх  закладів,  з  метою  забезпечення  інноваційної  спрямованості  розвитку міс-
та  та сприяння розвитку  науково-інформаційної сфери;  

-  природні  умови, сприятливі для лікування та відпочинку;   
-  забезпеченість  всіма  видами  послуг,  що  надаються  енергопостачальними організа-

ціями  і  комунальними  підприємствами.  
В  подальшому  намічається  розвиток  міського  та  зовнішнього  транспорту, обслуго-

вуючої  сфери  та підприємств малого бізнесу.  
Зрозуміло,  що  основним  пріоритетом  розвитку  громади  на  перспективу  повинен  

стати подальший  розвиток  виробництва  та транспортної галузі. Однак,  поряд  з  цим,  необ-
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хідно  створювати  нові  робочі  місця  та  розвивати галузі,  яким  раніше  не  приділялася  
достатньої  уваги.  Однією  з  таких  галузей  може  стати туристично-рекреаційна  сфера.  

Громада  має  зручні  транспортні  зв’язки  з  багатьма  регіонами  України  та  близького 
зарубіжжя,  і,  хоча  не  має  на  своїй  території  визначних  туристичних  об’єктів,  може  ста-
ти центром  тяжіння  для  туристів,  оскільки  знаходиться  на  перетині  туристичних  марш-
рутів, які  поєднують  Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину, Київщину.    

Створення  сучасних  об’єктів  туристично-рекреаційної  інфраструктури,  таких  як  – 
міні-готелі,  сімейні  пансіонати  в  самому  Конотопі та на  берегах  ріки  Сейм,  буде сприяти  
розвитку  галузі  рекреації  та  туризму,  а  створення  музею  Конотопської  відьми, етногра-
фічних  центрів,  будівництво  екстрім-парку  та  аква-парку  сприятиме  виникненню інтересу  
до м. Конотопу,  як  до  об’єкту  туристичних  відвідувань.   

Доцільно  розглядати  також цю  територію  як резерв  для  розміщення  нових  високо-
технологічних  виробництв,  які  потребують  значних територій. Наявність  вищих  та  серед-
ніх  спеціальних  учбових  закладів,  високого наукового  потенціалу  та  виробничої  бази  дає  
можливість  створювати  на території громади технопарки  та бізнес  інкубатори. 

Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 
Екологічні проблеми громади побудовані на оцінці екологічної ситуації області з вико-

ристанням статистичних, соціально-економічних показників та показників стану навколиш-
нього природного середовища.  

Під час розробки Програми було проаналізовано сильні сторони, можливості розвитку, 
слабкі сторони та загрози розвитку Конотопської міської територіальної громади (SWOT-
аналіз). На основі зазначеного аналізу були визначені сильні й слабкі чинники (сторони) та 
можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний 
розвиток для громади. 

Робочою групою при підготовці SWOT аналізу у різних ракурсах були розглянуті сильні 
та слабкі сторони громади, можливості і загрози, з фокусом на реальному секторі економіки та 
його потенціалі до зростання, створення можливостей для працевлаштування та нарощування 
ресурсів для розвитку.   

Сильні сторони Слабкі сторони 
 Зручне географічне розташування, відносна близь-
кість від столиці, обласного центру.  
 Розвинуте транспортне сполучення, крупний заліз-
ничний вузол.  
 Наявність вільних виробничих площ, земельних 
ділянок  та  приміщень для ведення бізнесу та інвес-
тування.   
 Зацікавленість місцевої влади у впровадженні про-
ектів розвитку.  
 Наявність вільних ніш та резерву розвитку ринку 
(майже відсутні підприємці, що працюють у секторі 
ІТ, інжинірингу; сектор внутрішнього туризму не 
задіяний) 

 Низька інвестиційна привабливість громади.  
 Відсутність сформованого інвестиційного продук-
ту та промоції міста.  
 Непідготовленість кадрів для роботи в малому 
бізнесі, низький рівень знань і навичок у сфері підп-
риємництва.  
 Відсутність системи стимулювання бізнесу на міс-
цевому рівні.  
 Недостатньо розвинена бізнес інфраструктура (по-
требує оптимізації ЦНАП) 

Можливості Загрози 
 Запровадження механізмів стимулювання реально-

го сектору економіки (запровадження податкових 
пільг, спеціальних економічних зон).  

 Покрашення інвестиційного клімату (створення 
загальних умов інвестиційної діяльності, стабілізація 
національної валюти, інвестиційний рейтинг держа-
ви, прозоре правове поле).  

 Залучення ресурсу державних та регіональних 
програм підтримки, отримання дешевих зовнішніх 
кредитів, залучення грантового фінансування. 

 Відтік людських ресурсів з міста за кордон, в інші 
регіони.  

 Нестабільне й непередбачуване законодавство, що 
впливає на місцеві нормативні рішення.   

 Погіршення іміджу держави, не зацікавленість 
інвесторів у співпраці.  

 Загострення геполітичної нестабільності. 
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Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльно-
сті здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення основних факторів навколиш-
нього середовища протягом останніх років. 

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію забруднення компонентів 
навколишнього середовища, можна зробити висновок, що реалізація Програми та її заходів, які 
передбачають створення передумов переходу до сталого розвитку громади і досягнення екологіч-
но збалансованого природокористування, яке направлено на зниження ресурсоємності виробницт-
ва, раціоналізацію процесів природокористування, стабілізацію та покращення екологічної ситуа-
ції реалізацію екологічної політики, в цілому буде мати значний позитивний вплив на стан довкіл-
ля.  

Поетапна реалізація Програми соціально-економічного та культурного розвитку Конотопсь-
кої міської територіальної громади на 2022 рык та наступні 2023-2024 програмні роки дозволить 
здійснити кроки у покращенні екологічної ситуації району, призведе до більш раціонального ви-
користання та відтворення природних ресурсів, поступового забезпечення екологічної безпеки та 
зниження рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.  

Таким чином, ймовірними можуть бути наступні сценарії:  
а) якщо Програму не буде затверджено  
У випадку, якщо Програму економічного і соціального розвитку Конотопської МТГ не буде 

затверджено, екологічні проблеми і поточний стан довкілля, залишиться незмінним, а саме:  
- забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод не зміниться;  
- наявні несанкціоновані сміттєзвалища;  
- недостатній рівень екологічних знань населення;  
- незадовільний стан доріг;  
- зростання рівня захворюваності населення громади (хвороби системи кровообігу, органів 

дихання, органів травлення та ін.).  
В разі неприйняття Програми інерційний характер розвитку ситуації в економіці та соціаль-

ному житті регіону сприятиме накопиченню екологічних проблем, серед яких значна амортизація 
комунального обладнання та незадовільний стан інфраструктури можуть нести загрози техноген-
ного характеру. Може виникнути кумулятивний ефект з проблем, що ускладнить еко-логічну си-
туацію, невирішеність їх не тільки поглибить кризу, але й поставить під загрозу ви-рішення осно-
вних соціальних проблем та діяльності громади на засадах збалансованого роз-витку. Особливу 
загрозу становитиме проблема накопичення та утилізації твердих побутових та промислових від-
ходів, що в разі неприйняття рішень щодо належної організації системи управління відходами 
спричинятиме забруднення повітря, ґрунтів та вод, що може зруйнувати природній потенціал гро-
мади.  

б) у разі прийняття Програми на територіях, які ймовірно зазнають впливу  
У разі прийняття Програми в перспективі після реалізації заходів, які передбачені її стратегі-

чними цілями та напрямами, очікується покращення умов життєдіяльності та стану здоров’я меш-
канців Конотопської міської об’єднаної територіальної громади; поліпшення умов поводження з 
відходами, розвиток комунальної та соціально-культурної сфери громади та освіти, поліпшення 
екологічного стану, створення робочих місць, підвищення рівня громадської активності і т.ін. 

в) зокрема щодо територій з природоохоронним статусом  
Виникнення нових екологічних проблем, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення 

в разі реалізації Програми не передбачається. Так само не передбачаються негативні впливи для 
територій з природоохоронним статусом.   
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА-
СЕЛЕННЯ ТА ЙОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ КОНОТОПСЬ-
КОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я 
на територіях, які ймовірно зазнають впливу у зв’язку з реалізацією Програми економічного і 
соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 
2023-2024 програмні роки детально представлена у розділі 2. Актуальні екологічні проблеми 
розглянуті у розділі 4.  

Головним завданням Програми є розвиток громади для покращення рівня життя і добро-
буту населення шляхом забезпечення економічного зростання, складовими якого є збільшення 
обсягів інвестицій, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, створення нових робочих 
місць, створення умов для розвитку підприємництва, збільшення грошових доходів та підви-
щення економічної активності, забезпечення зайнятості населення, підтримка його найуразли-
віших верств, забезпечення безпеки життєдіяльності, доступ до якісних соціальних послуг, 
підтримка сім’ї, дітей та молоді, захист прав і свобод громадян, зміцнення законності та пра-
вопорядку.  

Програма є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого са-
моврядування успішного розвитку і нарощування добробуту громади, підвищення її престижу, 
співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма 
верствами населення у вирішені проблем розвитку громади.  

Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально-економічного роз-
витку громади на 2022-2024 роки, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних 
умов для стабілізації економіки, подальшого зростання та запобігання економічному спаду.  

Досягнення поставленої мети Програми буде здійснюватися через реалізацію пріоритетів 
у визначених цілях, а саме: реалізація державної політики в оборонній та правоохоронній дія-
льності; захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій; забезпечення умов сталого 
економічного розвитку; розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя; еколо-
гічна безпека навколишнього середовища та розвиток громадянського суспільства.  

Серед основних заходів Програми, що мають безпосередній вплив на навколишнє сере-
довище, можна виділити:  

- утримання та обслуговування зеленого господарства громади;  
- реконструкція існуючих будівель закладів освіти та культури;  
- здійснення поточного та капітального ремонту автомобільних доріг;  
- проведення робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду та інженерно-

технічних мереж громади;  
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ та ін.  
З метою реалізації заходів Програми заплановано будівництво, розширення та реконст-

рукцію об’єктів планованої діяльності та передбачається розробка низки проєктів, серед яких 
можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під-
лягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої дія-
льності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення 
про провадження планованої діяльності.  

У результаті реалізації заходів Програми можна очікувати такі результати:  
- поліпшення екологічної ситуації на території громади;  
- зниження рівня антропогенного навантаження на довкілля;  
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- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом змен-
шення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;  

- скорочення споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та житловому секторі;  
- зменшення викидів парникових газів в атмосферу при застосуванні енергоефективних 

заходів;  
- підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери громади;  
- забезпечення раціонального природокористування;  
- забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів;  
- покращення освіченості жителів громади з питань екологічної безпеки та природоохо-

ронного законодавства.  
При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується пози-

тивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.   
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4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВЯ 
НАСЕЛЕННЯ , ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНО-
ГОРОЗВИТКУ КОНОТОПСЬКОЇ МТГ НА 2022 РІК ТА НАСТУПНІ 2023-2024 ПРО-
ГРАМНІ РОКИ 
/зокрема щодо територій з природоохоронним статусом/ 

В рамках Програми, на основі аналізу стану компонентів навколишнього середовища, 
визначені основні екологічні проблеми Конотопської міської територіальної громади:  

- забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових 
підприємств, будівництва та автотранспорту;  

- необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфра-
структури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення);  

- розвиток системи поводження з твердими побутовими і промисловими відходами;  
- збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зеле-

них насаджень загального користування.  
- необхідність інвентаризації та паспортизації водних об’єктів на території громади;  
- недостатній рівень заходів з озеленення міста;  
- недостатній рівень екологічної освіти та інформування населення, екологічної свідомо-

сті суспільства. 
Реалізація права людини на сприятливе для її здоров’я й добробуту навколишнє природ-

не середовище є головною метою сталого розвитку України, у зв'язку з цим виникає необхід-
ність в організації і подальшому вдосконаленні моніторингу довкілля та комплексному оціню-
ванні стану компонентів навколишнього природного середовища. Це дозволить підвищити 
ефективність заходів, що вживаються для запобігання, мінімізації та ліквідації небезпечних 
наслідків антропогенного навантаження.  

Основними недоліками існуючої системи моніторингу атмосферного повітря Сумської 
області на сьогодні є відсутність узгодженості та уніфікованості інформаційних технологій, 
недостатнє забезпечення мереж засобами інформаційного обміну і, як наслідок, недостатня 
оперативність у наданні інформації користувачам; відсутність єдиної комплексної мережі спо-
стережень регіонального рівня, до складу якої мають входити мережі суб'єктів моніторингу, 
мережа автоматизованих постів та центр збору та обробки інформації за результатами моніто-
рингу; недостатній рівень технічного та методичного забезпечення функціонування мереж 
спостережень.  

Мережа постів спостереження хоч і розширюється, але на даний час не дозволяє здійс-
нювати оперативний та всебічний моніторинг стану довкілля Сумської області в цілому та 
окремих районів, що унеможливлює, зокрема: складання картографічних матеріалів з забруд-
нення та спричиняє недоліки у системі інформування населення щодо реального стану атмос-
ферного повітря, поверхневих та підземних вод.  

Досягнення ефективного рівня заходів з охорони навколишнього природного середови-
ща, що здійснюються органами виконавчої влади можливе лише за умови широкої підтримки 
їх громадськістю. Для цього Програмою передбачено здійснення низки загально просвітниць-
ких заходів екологічної спрямованості. Насамперед це проведення різноманітних конкурсів за 
природною тематикою, видавництво інформаційних матеріалів, інформаційних щитів, проек-
тування макетів та видавництво буклетів.  
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Необхідність вирішення екологічних проблем має бути передбачена у подальших діях 
органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на формування та реалі-
зацію екологічної політики.  

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів природокористування. 
Відповідно, інтегрований еколого-економічний ефект природоохоронних заходів в області 
залежить від послідовності і результативності дій усіх суб’єктів господарської діяльності, а 
також від ефективності системи управління в цій сфері.  

Інструментом реалізації саме екологічної політики може стати Комплексна програма 
охорони навколишнього природного середовища Конотопської міської територіальної грома-
ди.  В разі розроблення такої Програми в громаді буде реалізовано системний підхід до фор-
мування та реалізації екологічної політики як складової сталого (збалансованого) розвитку з 
урахуванням характерних для громади соціально-економічних умов та екологічних проблем. 
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5. ЗОБОВЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  
/в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та 
інших рівнях, що стосується документа державного планування, а також шляхи врахування  таких 
зобов’язань під час підготовки документа державного планування/   

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 1264-XII 
від 25.06.91, зі змінами – редакція від 16.10.2020 р.), ст. 19 визначена Компетенція виконавчих 
органів міських рад у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Виконавчі органи міської ради у галузі охорони навколишнього природного середовища в 
межах своєї компетенції: 

а) здійснюють реалізацію рішень відповідних рад; 
б) координують діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на терито-

рії відповідно міста, незалежно від форм власності та підпорядкування; 
в) організують розробку місцевих екологічних програм; 
д) затверджують за поданням обласних державних адміністрацій з питань охорони навко-

лишнього природного середовища для підприємств, установ та організацій ліміти використан-
ня природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів за-
бруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять 
до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього приро-
дного середовища за межами міста; 

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на своїй території; 
є) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного сере-

довища у складі місцевих бюджетів; 
ж) погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій 

з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів; 
з) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, уста-

нов, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюванос-
ті населення; 

и) організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян; 
і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 
Виконавчі органи міської ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до 

цього та інших законів України. 
Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (№ 2697-VIII від 
28.02.2019). Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвер-
дження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального та міс-
цевого розвитку. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період 
до 2030 року» (№ 722/2019 від 30.09.2019) має бути забезпечено дотримання Цілей сталого 
розвитку України на період до 2030 року. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегі-
чну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою 
України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих 
планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про 
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асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламентується Законом України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від 20.03.2018). 

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним кодексом Ук-
раїни (№ 213/95-ВР від 06.06.1995) та іншими законодавчими актами, що були розроблені для 
забезпечення збереження, збалансованого й науково обґрунтованого використання та віднов-
лення водних ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення, зараження й виснаження, 
запобігання та пом’якшення негативного впливу, покращення екологічного стану водних 
об’єктів і захисту прав водокористувачів. 

Найголовнішими питаннями у сфері водопостачання та водовідведення є дозвіл на забір 
води із джерел водопостачання (дозвіл на спеціальне водокористування) і дозвіл на скидання 
очищених та неочищених стічних вод у навколишнє середовище. З 04.06.2017 набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють від-
носини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водоко-
ристування» від 07.02.2017 № 1830-VIII, яким внесено зміни до Водного кодексу України в 
частині процедури отримання дозволів на спеціальне водокористування. 

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері користування водними ресур-
сами: 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів 
на спеціальне водокористування» (№ 321 від 13.03.2002, зі змінами);  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження но-
рмативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих 
речовин, скидання яких нормується» (№ 1100 від 11.09.1996, зі змінами);  

 Державні санітарні норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною»;  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони 
водних об'єктів» (№ 2024 від 18.12.1998, зі змінами). 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги в галузі охорони ат-
мосферного повітря регулюються Законом України «Про охорону атмосферного повітря», За-
коном України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими норматив-
но-правовими актами. Основне чинне законодавство та норми у сфері захисту атмосферного 
повітря - постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження 
нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонар-
них джерел забруднення на стан атмосферного повітря» (№ 300 від 13.03.2002, зі змінами). 

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом України «Про 
відходи» (№ 187/98-ВР від 05.03.1998) та іншими законодавчими актами, що були розроблені 
для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації утворення відходів, зберігання й 
поводження з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я 
людини від утворення, зберігання та поводження з відходами. Повноваження місцевих держа-
вних адміністрацій у сфері поводження з відходами визначаються ст. 20 Закону України «Про 
відходи». 

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема, значна увага приді-
ляється необхідності дотримання екологічних норм в процесі інвестиційної діяльності. Так 
Законом України «Про інвестиційну діяльність» (№ 1560-XII від 18.09.1991) встановлюється 
заборона інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам саніта-
рно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених зако-
нодавством України (ст. 4). В разі порушення екологічних, санітарно-гігієнічних та архітекту-
рних норм державний орган може прийняти рішення про зупинення або припинення інвести-
ційної діяльності (ст. 21). Також в ст. 8 зазначається, що інвестор зобов'язаний одержати ви-



 
 

Стратегічна екологічна оцінка «Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади  
на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки» 

 

45 

сновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України 
«Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23.05.2017). 

При проведенні СЕО проєкту Програми розвитку Конотопської міської територіальної 
громади розглядались можливі шляхи вирішення екологічних проблем громади, що забезпе-
чать досягнення цілей державної екологічної політики. 

Цілі Програми розвитку Конотопської МТГ кореспондуються із стратегічними цілями з 
охорони довкілля та охорони здоров’я населення, визначені у Законі України «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 
28.02.2019р., Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженому Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України №117-р від 20.02.2019 р., Паризькій угоді, ратифі-
кованій Законом України №1469 від 14.07.2016 р. та іншими нормативно-правовими актами.  

Екологічні  
проблеми 

Цілі екологічної 
політики Шляхи вирішення 

1 2 3 

Забруднення  
атмосферного  

повітря 

чисте  
атмосферне повітря 

- реалізація заходів енергозбереження, зменшення втрат теплової 
енергії при її транспортуванні до споживачів; 
- зменшення витрат енергетичних ресурсів; 
- капітальний ремонт доріг; 
- підвищення екологічної культури і управління; 
- відновлення технічного ресурсу елементів інфраструктури авто- 
та електротранспорту; 
- проведення заходів щодо популяризації енергозбереження. 

Забруднення вод якісні водні ресур-
си 

- збільшення доступу населення до централізованих систем водо-
постачання; 
- капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовід-
ведення; 
- автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій; 
- проведення інвентаризації земель водного фонду та подальше 
ефективне використання земель водного фонду громади; 
- підвищення екологічної культури і управління. 

Накопичення твердих 
побутових та проми-

слових відходів 

запровадження систе-
ми управління відхо-

дами 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 
- поступове впровадження системи роздільного збирання відходів; 
- будівництво вдосконаленого полігону складування ТПВ в м. 
Конотоп; 
- підвищення обізнаності мешканців громади щодо належного 
поводження з відходами, підвищення екологічної культури і уп-
равління. 

Забруднення  
ґрунтів 

невиснажені родю-
чі ґрунти 

- підвищення раціонального використання земельних ресурсів 
територіальної громади та їх подальше ефективне використання; 
- підвищення екологічної культури і управління. 

Зменшення  
біологічного та 

ландшафтного різно-
маніття 

відновлене біологі-
чне та ландшафтне 

різноманіття 

- створення нових/відновлення існуючих туристичних об’єктів, 
покращення туристичної привабливості громади; 
- підвищення екологічної культури і управління. 

Зменшення  
лісистості 

відновлені площі 
лісів 

- утримання та обслуговування зеленого господарства громади; 
- підвищення екологічної культури і управління. 

Збільшення рівня 
захворюваності насе-

лення 

здоров’я населення 
громади 

- забезпечення якісною, доступною медичною допомогою пільго-
вих категорій населення; 
- розширення спектру надання реабілітаційних послуг дітям з 
інвалідністю; 
- створення сприятливих умов для відпочинку та оздоровлення 
дітей; 
- зниження рівня виробничого травматизму; 
- поліпшення екологічного стану громади; 
- пропаганда фізичної культури та спорту. 
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВЯ НА-
СЕЛЕННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
/у тому числі вторинних, кумулятивних, синергетичних, коротко-, середньо- та довгострокових (1,3-5 
та 10-15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і нега-
тивних наслідків/ 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки доку-
ментів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р., у даному розділі описуються наслідки довкілля, у 
тому числі для здоров'я населення - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізнома-
ніття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних тери-
торій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, 
об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.  

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 
пов’язаним з впливом проекту на екосистему (забруднення атмосфери при будівництві та екс-
плуатації продуктами згорання палива та викидами пилу при проведенні земляних робіт і пе-
реміщенні автотранспорту в межах будмайданчику) і вторинним, що є наслідком первинних 
змін в екосистемі. 

Вторинні наслідки – пряма повна або часткова зміна елементу навколишнього середо-
вища, яка призведе до руйнування, зміни навколишнього середовища (наприклад, забруднення 
природних місць проживання нанесе шкоду видам фауни, які залежать від цього середовища 
проживання). 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 
діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, видів людської 
діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколи-
шнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших 
видів діяльності, крім самої планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, 
які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумову-
ючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впли-
вів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впли-
ви на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації.  

Вцілому Програма розвитку не передбачає появу суттєвих негативних ризиків для здо-
ров’я населення громади та довкілля. Натомість, цілі та завдання програми передбачають пер-
спективне покращення ситуації для здоров’я та добробуту населення. 

В рамках СЕО здійснена підсумкова оцінка ймовірного впливу Програми розвитку на 
компоненти навколишнього природного середовища згідно з контрольним переліком індика-
торів екологічного стану території. Результати проведеної оцінки наведені в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1  

Чи може реалізація Стратегії та Плану реалізації спричинити 

Негативний вплив Пом’як-
шення 

існуючої 
ситуації 

Так Ймо-
вірні Ні 

1 2 3 4 5 
Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел - •  - + 

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних 
джерел - •  - + 
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Чи може реалізація Стратегії та Плану реалізації спричинити 

Негативний вплив Пом’як-
шення 

існуючої 
ситуації 

Так Ймо-
вірні Ні 

1 2 3 4 5 
3. Погіршення якості атмосферного повітря - •  - + 
4. Появу джерел неприємних запахів - - •  - 
5. Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-
які локальні чи регіональні зміни клімату - - •  - 

Водні об’єкти 
6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води - - •  + 
7. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показни-
ків, як температура, розчинений кисень, прозорість, але не обме-
жуючись ними) 

- - •  + 

8. Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти - - •  - 
9. Значне зменшення кількості вод, що використовуються для 
водопостачання населенню - - •  + 

10. Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погір-
шення якості очистки стічних вод - - •  + 

11. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з 
водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення) - - •  - 

12. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни 
обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту - - •  - 

13. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих 
річок регіону - - •  + 

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод - - •  - 
15. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж 
шляхом порушення водоносних горизонтів) - •  - - 

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів -  •  - 
Відходи 

17. Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відхо-
дів - •  - + 

18. Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промисло-
вих відходів IV класу небезпеки - •  - + 

19. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки - - •  + 
20. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з 
відходами •  - - + 

21. Утворення або накопичення радіоактивних відходів - - •  - 
Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару - •  - - 
23. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів - - •  - 
24. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу - - •  - 
25. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, про-
вали землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної 
основи або зміни геологічної структури 

- - •  - 

26. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або пла-
нованій практиці використання земель - - •  - 

27. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та 
цілями місцевих громад - - •  + 

Біорізноманіття 
28. Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосеред-
ній близькості або на їх території тощо) 

- - •  + 

29. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності 
або територіальному представництві - - •  - 

30. Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських 
угідь в цілому - - •  - 
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Чи може реалізація Стратегії та Плану реалізації спричинити 

Негативний вплив Пом’як-
шення 

існуючої 
ситуації 

Так Ймо-
вірні Ні 

1 2 3 4 5 
31. Порушення або деградацію середовищ існування диких видів 
тварин - - •  - 

Рекреаційні зони та культурна спадщина 
32. Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних 
можливостей - - •  + 

33. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спад-
щини - - •  + 

34. Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкіл-
ля (перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, поя-
ву естетично неприйнятних місць, руйнування пам’ятників при-
роди тощо) 

- - •  + 

Населення та інфраструктура 
35. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кілько-
сті населення будь-якої території - - •  + 

36. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення 
нових потреб у житлі - - •  + 

37. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему? Зміни в 
структурі транспортних потоків - - •  + 

38. Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень - - •  + 

39. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні 
послуги - - •  + 

40. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здо-
ров’я людей - - •  - 

Екологічне управління та моніторинг 
41. Послаблення правових і економічних механізмів контролю в 
галузі екологічної безпеки - - •  - 

42. Погіршення екологічного моніторингу - - •  - 
43. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого само-
врядування на процеси техногенного навантаження - - •  - 

44. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей ви-
робництва - - •  + 

Інше 
45. Підвищення рівня використання будь-якого виду природних 
ресурсів - - •  + 

46. Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу - - •  - 
47. Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії - - •  + 
48. Суттєве порушення якості природного середовища - - •  + 
49. Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які 
ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у майбутньо-
му 

- •  - - 

50. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності викличуть значний негатив-
ний екологічний ефект, що матиме значний негативний прямий 
або опосередкований вплив на добробут людей? 

-  •  - 

Оцінка включає в себе величину та значення в якісному та кількісному відношенні, 
потенційних впливів Програми економічного та соціального розвитку Конотопської МТГ 
(прямих та непрямих, тимчасових або постіних, позитивних та негативних, короткострокових 
та довгострокових, транскордонних та кумулятивних).  

Узагальнені результати оцінки потенційних впливів наведені в таблиці 6.2.  
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1. РОЗВИТОК СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 
1.1: ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 
 забезпечення скорочення споживання енергоресурсів; 
 недопущення прийняття міських цільових програм, фінансування яких не відповідає реальним мож-
ливостям міського бюджету; 
 забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів при здійсненні закупівель 
товарів, робіт і послуг. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

0 0 0 0 

1.2: ІНВЕСТИЦІЇ ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 здійснення розробки муніципальних інвестиційних проектів/ пропозицій/заявок для участі у конкур-
сах, що проводяться міжнародними/українськими грантодавцями та державними фондами; 
 проведення тренінгів, семінарів з питань підготовки проектів та залучення фінансування для їх реалі-
зації; 
 представлення громади на регіональних, національних та міжнародних заходах з питань розвитку та 
інвестицій (онлайн та офлайн формати); 
 підтримка муніципальних ініціатив громади у рамках  «Громадського бюджету». 

? 0 ? ? 0 0 0 0 
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SI 

? ? 
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SI 

0 

1.3: ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 збільшення обсягів виробництва експортної продукції за рахунок придбання сучасного обладнання – 
верстатів Okuma Genos L400 II (ТОВ «Мотордеталь-Конотоп); 
 капітальний ремонт та реконструкція виробничих будівель та споруд (ДП «Авиакон»); 
 пошук нових замовлень та збільшення державних замовлень від потужних профільних підприємств; 
 продовження співпраці з існуючими замовниками. 
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0 0 
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SI 

0 0 0 0 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

IN/ 
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SI 

0 

1.4: ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 впровадження систем GPS-моніторингу руху електро- та автотранспорту для забезпечення мобільно-
го відстеження транспортних засобів; 
 забезпечення створення належних умов для здійснення пасажирських перевезень осіб з обмеженими 
фізичними можливостями; 
 облаштування зупинок громадського транспорту; 
 просування проекту «Оновлення парку трамвайних вагонів та модернізація ремонтно-технічної бази 
КП «Конотопське трамвайне управління» м. Конотоп Сумської області» (пошук альтернативних джерел 
фінансування); 
 забезпечення стабільної роботи та розвитку міського комунального транспорту (виплата заробітної 
плати з нарахуваннями, оплата електроенергії); 
 відновлення технічного ресурсу елементів інфраструктури авто- та електротранспорту. 
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SI 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.5: ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА 
 утримання дорожньо-мостового господарства в зимовий та літній періодипостійний кількісний та 
якісний моніторинг туриста та вивчення запитів; 
 поточний та капітальний ремонт доріг; 
 утримання та обслуговування зеленого господарства громади; 
 поточний ремонт мереж вуличного освітлення; 
 капітальний ремонт ліфтів;  
 реконструкція КНС №2; 
 реконструкція теплових мереж котельні по вул. Братів Лузанів, 59а в м. Конотоп Сумської області; 
 будівництво вдосконаленого полігону по складуванню ТПВ в м. Конотоп Сумської області. 
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1.6: ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах; 
 здійснення щоденного моніторингу обсягів споживання  паливно-енергетичних та водних ресурсів у 
бюджетних закладах та установах; 
 проведення заходів щодо популяризації енергозбереження. 
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SI 

IN/ 
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SI 
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1.7: СПОЖИВЧИЙ РИНОК 
 розвиток інфраструктури галузей торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг. Сприяння 
(надання консультацій) відкриттю  25 магазинів, 5 заклади ресторанного господарства,  6 підприємств по 
наданню побутових послуг населенню 
 організація презентаційної та рекламної діяльності місцевих товаровиробників (проведення промо-
акцій, заходів із створення, просування та використання місцевих оригінальних брендів та товарних 
марок, участь у виставково-ярмаркових заходах) 
 сприяння підвищенню конкурентоздатності продукції місцевих товаровиробників за співвідношен-
ням «ціна-якість» (здійснення постійного контролю за високою якістю продукції, реалізація комплексу 
організаційних заходів щодо зниження собівартості одиниці продукції шляхом збільшення обсягів виро-
бництва, повного використання виробничих потужностей, упровадження сучасних технологічних проце-
сів, зниження енерго- та матеріаловитратності продукції, розширення асортименту товарів) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 

1.8: РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 планування діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік; 
 проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів із застосу-
ванням методології проведення тесту малого підприємництва (М-тесту); 
 підтримка в актуальному стані реєстру діючих регуляторних актів та забезпечення  оприлюднення на 
офіційному веб-сайті міської ради: плану регуляторної діяльності; проектів регуляторних актів та відпо-
відних аналізів регуляторного впливу; прийнятих регуляторних актів; звітів про проведення заходів з 
відстеження результативності; 

? 0 ? ? 0 0 0 0 
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0 ? ? 0 
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 розміщення та підтримка в актуальному стані інформації з питань регуляторної діяльності на Єдино-
му державному веб-порталі відкритих даних; 
 проведення універсальної виставки-ярмарку «Конотопська сотня»; 
 проведення загальноміських заходів щодо відзначення Дня підприємця; 
 організація та проведення навчання, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підп-
риємництва. 
2. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК 
2.1: ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 проведення роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо вимог чинного законодавства про дотри-
мання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; 
 забезпечення роботи міської комісії  з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалі-
зації зайнятості населення в частині дотримання роботодавцями трудового законодавства щодо своєчас-
ної виплати заробітної плати та недопущення заборгованості; 
 проведення роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо дотримання законодавства про працю в 
частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками; 
 забезпечення роботи міської комісії  з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалі-
зації зайнятості населення в частині ліквідації тіньової зайнятості та оформлення трудових відносин з 
працівниками. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

0 0 0 0 

2.2: ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ 
 стимулювання роботодавців, які віддають перевагу в працевлаштуванні громадян з числа уразливих 
категорій населення, створюють робочі місця в перспективних видах економічної діяльності; 
 сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, самозайнятості, у першу чергу, 
жителів сільської місцевості; 
 забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування щодо розширення видів громадських 
робіт для забезпечення тимчасової зайнятості громадян в умовах обмеженого попиту на робочу силу; 
 використання коштів Фонду ДССВБ; 
 активізація інформаційно-консультаційної та профорієнтаційної роботи з цільовими групами незай-
нятого та зайнятого населення; 
 сприяння в працевлаштуванні безробітних шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації, зокрема, підтримання конкурентоспроможності осіб, старших 45 років. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

DI/  
LT/  
LO/  
SI  

0 0 0 0 

2.3: СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 надання субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу; 
 впровадження розширених повноважень та функцій державних соціальних інспекторів (додаткове 
виконання функцій виявлення реальних потреб у допомозі та послугах соціально вразливих осіб, сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах); 

0 0 0 0 0 0 0 0 

DI/  
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 забезпечення впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населен-
ня; 
 запровадження електронної соціальної картки після прийняття нормативно-правової бази; 
 надання соціальних послуг мультидисциплінарними командами. Продовження роботи "мобільних 
соціальних офісів" в громаді; 
 удосконалення електронного обміну інформацією між управлінням та організаціями різної форми 
власності які надають послуги населенню; 
 проведення інформаційно -  роз’яснювальної роботи щодо можливості отримання реабілітаційних 
послуг в Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 
2.4: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 проведення зубопротезування хворих пільгових категорій; 
 забезпечення безкоштовними медикаментами для амбулаторного лікування хворих пільгових катего-
рій. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

DI/  
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SI 
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2.5: ОСВІТА 
 Відкриття 1 інклюзивного класу на базі Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноос-
вітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області; 
 Відкриття 1 інклюзивного класу на базі Конотопської загалльноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 
Конотопської міської ради Сумської області; 
 Відкриття 1 інклюзивного класу на базі Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2 Ко-
нотопської міської ради Сумської області; 
 Відкриття 1 інклюзивної групи в Конотопському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 
12 «Райдужний» Конотопської міської ради Сумської області; 
 Відкриття 1 інклюзивної групи в Конотопському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 
10 «Ялинка» Конотопської міської ради Сумської області; 
 Капітальний ремонт чаши басейну ЗОШ №13 по вул.Богдана Хмельницького в м.Конотоп Сумської 
області; 
 Благоустрій території Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області за адресою: 
м.Конотоп, вул.Бр.Лузанів, 21. 
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2.6: ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 організація та проведення міського конкурсу проектів; 
 оздоровлення дітей пільгової категорії в заміському таборі «Мрія»; 
 проведення заходів для молоді з метою її інтелектуального самовдосконалення, розвитку творчого 
потенціалу; 
 організація та проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, утве-
рдження її громадянської свідомості; 

0 0 0 0 0 0 0 0 

DI/  
LT/  
LO/  
SI 

0 0 0 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою формування у населення культури уси-
новлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патро-
натних сімей; 
 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм вихован-
ня; 
 надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах; 
 проведення профілактичної роботи з «кризовими сім’ями», забезпечення систематичних перевірок 
умов проживання  та виховання в них дітей; 
 вжиття заходів щодо збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування під час їх перебування в закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу. 
2.7: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 організація байдаркових сплавів для активного та здорового відпочинку мешканців міста; 
 сприяння діяльності громадських організацій спортивного напрямку, проведення спортивно-масових 
заходів в мікрорайонах міста та місцях масового відпочинку населення; 
 здійснення заходів з реконструкції та поточного ремонту 7 спортивних майданчиків громади. 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

0 0 0 0 0 0 0 

DI/  
LT/  
LO/  
SI 

0 0 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

IN/ 
LT/ 
LO/ 
SI 

2.8: КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ 
 проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів: День соборності України, Між-
народний жіночий день, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День Конституції Украї-
ни, міський патріотичний фестиваль «Конотопська битва», День незалежності України, День захисника 
України, День Гідності та Свободи, міський відкритий хореографічний фестиваль танцювальних колек-
тивів ім.Віри Бондаренко, міський пленер «Барви Малевича», культурно-мистецький проект «Мистецькі 
вихідні. Свята на кварталах», культурно-мистецький фестиваль «З любов’ю до Конотопа», новорічні 
свята для дітей-сиріт та дітей  учасників АТО; 
 покращення матеріально-технічної бази закладів культури громади; 
 погодження проектів землеустрою щодо надання земельних ділянок фізичним та юридичним особам; 
 погодження містобудівних обґрунтувань щодо розміщення, реконструкції, пристосування об’єктів. 

0 0 0 0 0 0 0 
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LT/ 
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SI 

DI/  
LT/  
LO/  
SI 

0 0 0 0 

2.9: ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
 щоденне оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчих органів ради, 
спрямовану на вирішення актуальних питань життєдіяльності Конотопської міської  територіальної 
громади через наявні інформаційні канали  - офіційний вебсайт Конотопської міської ради, Інтернет-
ресурси, друковані видання; 
 проведення інформаційних кампаній щодо реалізації державної та регіональної політики (виготов-
лення постерів, їх монтаж на бігбордах та їх демонтаж; виготовлення поліграфічних матеріалів (листів-
ки, буклети, плакати); 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 проведення заходів з консультування з громадськістю з метою врахування позиції громадськості 
щодо визначення пріоритетних завдань для Конотопської міської ради, найважливіших питань розвитку 
Конотопської міської територіальної громади, з обговорення проєктів регуляторних актів, програми 
економічного і соціального розвитку, зокрема, у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при 
виконавчому комітеті Конотопської міської ради; 
 проведення засідань комісії зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні 
організації при виконавчому комітеті Конотопської міської ради, "молитовних сніданків" з представни-
ками релігійних організацій Конотопської міської територіальної громади; 
 сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та 
суспільно-значущих проектів на території міста; 
 проведення зустрічей з представниками ІГС, інших заходів для інформування громадськості з питань 
регіональної та місцевої політики, врахування позиції населення щодо розвитку та життєзабезпечення 
Конотопської міської територіальної громади; 
 проведення заходів з відзначення державних свят, історичних,  пам'ятних дат, визначних подій міс-
цевого значення з широким залученням громадськості до їх організації та проведення. 
2.10: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 
 придбання та встановлення вузлів відеоспостереження на в'їздах до територіальної громади, ключо-
вих перехрестях, в місцях масового скупчення людей та проведення загальноміських заходів, в місцях 
концентрації дорожньо-транспортних пригод та кримінальних злочинів; 
 реалізація заходів з профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в громаді. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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SI 

3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
3.1: ОХОРОНА ПРАЦІ 
 організація та проведення всебічних (комплексних) перевірок додержання законів та інших нормати-
вно-правових актів з охорони праці в місті; 
 проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань охорони праці через засоби масової інфо-
рмації; 
 проведення перевірки знань з питань охорони праці шляхом проведення екзаменаційного опитування 
або тестування керівників, фахівців підприємств Конотопської МТГ, які пройшли відповідне навчання в 
спеціалізованих навчальних центрах. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Керуючись стратегічними й оперативними цілями програми та на основі оцінок, пред-
ставлених в табл. 5.1 і 5.2, можна зробити наступні висновки щодо ймовірних наслідків для 
довкілля від реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської 
територіальної громади.  

Клімат. Одним із найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть 
вплинути на розвиток територіальної громади в майбутньому, є зміна клімату.  

На жаль, Програма не враховує цей чинник, оскільки не передбачає розробку та реалі-
зацію програм адаптації до зміни клімату. 

Атмосферне повітря. В рамках впровадження Програми передбачається реалізація за-
ходів з енергоефективності і енергозбереження, впровадження нового енергозберігаючого 
обладнання;  капітальний ремонт та модернізація виробничих будівель ДП «Авіакон», розви-
ток виробничих потужностей ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» за рахунок впровадження нового 
обладнання; модернізація ремонтно-технічної бази КП «Конотопське трамвайне управлін-
ня»; реконструкція теплових мереж котельні (вул. Б. Лузанів, 59а, м. Конотоп); реконструк-
ція КНС №2 (м. Конотоп); ремонт доріг; запровадження ефективної системи поводження з 
відходами громади шляхом будівництва вдосконаленого полігону по складуванню ТПВ (на 
території Підлипненьскої сільради); капітальний ремонт чаші басейну ЗОШ №13 (вул. 
Б.Хмельницького, м. Конотоп); благоустрій території Конотопської гімназії Конотопської 
міської ради (вул. Б. Лузанів, 21, м. Конотоп); будівництві, реконструкція та поточний ре-
монт 7 спортивних майданчиків громади.  

Реалізація вищезазначених завдань ймовірно може призвести до тимчасового збіль-
шення викидів забруднюючих речовин під час виконання монтажно-будівельних робіт.  

Після впровадження планованої діяльності очікується: автоматизація техпроцесу, роз-
ширення та збільшення асортименту виробництва, освоєння ремонту нових зразків авіатех-
ніки, зниження енергоємності відповідність стану будівель до сучасних вимог на ДП «Авіа-
кон»; збільшення виробничої потужності виробництва гільз на ДП «Мотордеталь-конотоп»; 
надання безперебійних послуг з пасажирських перевезень, забезпечення безпеки руху, по-
ліпшення якості обслуговування пасажирів громадського транспорту; поліпшення екологіч-
ного стану громади; зменшення обсягів споживання електроенергії, забезпечення стабільно-
го енергопостачання; раціональне та економне споживання енергоресурсів; економія палив-
но-енергетичних ресурсів; вдосконалення схеми поводження з відходами, зменшення обсягів 
накопичення за рахунок відсортування вторсировини та відходів, що можна утилізувати. 

Також тимчасове забруднення навколишнього природного середовища (переважно ат-
мосферного повітря) можливо під час поточного та капітального ремонту доріг, що компен-
сується подальшим поліпшенням загального стану доріг, поліпшення експлуатаційних влас-
тивостей дорожнього покриття, покращенням якості обслуговування потреб населення, зни-
женням аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод; забезпеченню які-
сного сполучення між населеними пунктами громади. 

Умовне  
позначення Пояснення позначення 

- Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до мінімуму з застосуванням заходів 
- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним. 

0 Немає впливу, або вплив нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б довести, або такий вплив є 
незначним. 

+ Помірний позитивний вплив. 
++ Значний позитивний вплив. 

(?) Значення впливу не може бути оцінено з певністю через відсутність даних про компоненти навколишнього середо-
вища, заплановану діяльність, або з інших причин 

DI/IN Прямий/Непрямий 

LT/MT/ST/O 

Довгостроковий (постійний 50-100 років)/ 
Середньостроковий (10-15 років)/ 
Короткостроковий (3-5 років)/ 
Випадковий (тимчасовий, 1 рік) 

LO/RE Місцевий/Регіональний 
CU/SI/TR Кумулятивний/Синергетичний/Транскордонний 

AC Випадкова подія 
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Потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі реконструкції каналізаційної насо-
сної станції № 2 з наступним покращенням її роботи, відновленням експлуатаційних харак-
теристик, стабілізацією роботи мереж. 

Проведення благоустрою території школи, реконструкція та ремонт спортивних майда-
нчиків також передбачає тимчасовий незначний вплив на атмосферне повітря з подальшим 
використанням для потреб населення громади. 

Впровадження на території громади будівництва полігону з впровадженням системи 
сортування сміття може збільшити навантаження на атмосферне повітря, що компенсується 
зменшенням обсягів накопичення відходів за рахунок сортування, збільшення частки відсор-
тованого сміття у загальному обсязі твердих побутових відходів, потенційним використан-
ням відсортованої вторсировини, зменшенням виникнення стихійних звалищ та їх впливу на 
ґрунти.  

Усі роботи, що потребують попередньої оцінки впливу на довкілля повинні проходити 
процедуру належним чином, відповідно до Закону «Про Оцінку впливу на довкілля». 

Водні ресурси. Стратегія не передбачає створення нових підприємств із значними обся-
гами скидів у поверхневі води, внаслідок проведення запланованих робіт роботу системи 
водовідведення буде поліпшено та стабілізовано. 

Усі роботи, що потребують попередньої оцінки впливу на довкілля повинні проходити 
процедуру належним чином, відповідно до Закону «Про Оцінку впливу на довкілля». 

Відходи. В рамках реалізації Програми планується фінансування робіт з будівництва 
вдосконаленого полігону по складуванню ТПВ, що об’єктивно покращить сучасний стан 
поводження с відходами на території Конотопської міської територіальної громади; сприя-
тиме очищенню території громади від стихійних звалищ та сміття та формуванню ефектив-
ної системи управління ТПВ. 

Планована діяльність щодо будівництва полігону на території Підлипненської сільради, 
ініційована Управлінням комунального господарства Конотопської міської ради Сумської 
області (Міське управління ЖКГ) та передбачається за рахунок бюджетних коштів з залу-
ченням інших джерел фінансування. Планована діяльність відноситься до другої категорії 
видів діяльності  та  об’єктів,  які  можуть  мати  значний  вплив  на  довкілля  та  підлягають 
оцінці  впливу  на  довкілля, відповідно до  п. 11,  ч. 3, ст. 3 Закону України  «Про  оцінку  
впливу на  довкілля» - утилізація,  видалення,  оброблення,  знешкодження,  захоронення 
побутових  відходів.  

Відповідно до вищезазначеного, суб’єктом  господарювання (Міське управління ЖКГ) 
була здійснена процедура оцінки  впливу  на  довкілля (ОВД) - розроблено Звіт та проведені  
громадські обговорення планованої  діяльності (справа зареєстрована в реєстрі ОВД за 
№2020475625).  За результатами процедури ОВД уповноваженим  органом  (Міністерством 
енергетики та захисту довкілля України) було надано Висновок №21/01-2020475625/1 від 
17.11.2020 р., щодо можливості будівництва полігону та  визначені екологічні  умови  прова-
дження планованої діяльності. З детальною інформацією щодо зазначеного об’єкту можна 
ознайомитись за посиланням  http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5625.  

Земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не передбачається будь-якого поси-
лення вітрової або водної ерозії ґрунтів, змін у топографії або у характеристиках рельєфу, 
появи таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та ін. Реалізація де-
яких завдань ймовірно може привести до змін у структурі земельного фонду, чинній або 
плановій практиці використання земель в межах територіальної громади.  

Біорізноманіття. Стратегією не передбачається реалізація завдань, які можуть призве-
сти до негативного впливу на існуючі об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ).  Покра-

http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5625
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щенню стану біорізноманіття може сприяти реалізація завдань збереження та відтворення 
зелених насаджень (утримання та обслуговування зеленого господарства громади), розвиток 
організованих форм рекреації і туризму, формування та підвищення рівня екологічної культури 
та екологічної освіти населення громади, збереженню традиційних форм раціонального приро-
докористування.   

Рекреаційні зони та культурна спадщина. Реалізація Програми не має призвести до не-
гативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини. Реалізація оперативних 
цілей розвитку, а створенню нових об’єктів туризму, туристичних, культурних продуктів та 
маршрутів сприятиме забезпеченню контролю за належним утриманням та збереженням 
об’єктів культурної спадщини, популяризації культурної спадщини, у тому числі, в рамках 
програми  планується забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини. 

Населення та інфраструктура. Виконання завдань стратегічних цілей Програми очі-
кувано призведуть до покращення життя та стану здоров’я населення; посилення соціального 
захисту малозабезпечених верств населення; посиленню адресності надання пільг та соціа-
льної допомоги; розширення спектру надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю; 
підвищенню ефективності та якості освітніх послуг, додаткова підтримка в освітньому про-
цесі дітей з особливими освітніми потребами (впровадження інклюзії); підвищенню якості 
надання послуг населенню первинними закладами охорони здоров’я, забезпечення якісною, 
доступною медичною допомогою пільгових категорій населення; покращенню надання соці-
альних послуг, в т.ч. для вразливих категорій громадян; підвищення рівня громадської акти-
вності молоді; пропаганда фізичної культури та спорту; профілактика правопорушень, забез-
печення охорони громадського порядку і т.ін. 

Екологічне управління, моніторинг та інше. Програма не передбачає послаблення пра-
вових і економічних механізмів контролю в сфері екологічної безпеки.  

Ймовірність того, що реалізація цілей Програми призведе до можливих впливів на до-
вкілля або здоров’я людей, які у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) 
вплив на довкілля, є незначною.  

Реалізація інших оперативних цілей Програми економічного і соціального розвитку 
громади має більш  організаційний характер, під час їх виконання не передбачається додат-
кового впливу на навколишнє природнє середовище.  
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7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕ-
НШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Реалізація Програми потребує виконання великої кількості заходів, які стосуються роз-
витку виробничо-комунальної сфери, систем інженерної інфраструктури, транспортної ін-
фраструктури, заходів з інженерної підготовки та захисту території. Виконання їх є не-
від’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого се-
редовища і забезпечується органами місцевого самоврядування та державного управління. 

У відповідності до вимог сучасного природоохоронного законодавства, для регіону ро-
зроблені ряд програм та спеціалізованих проектів, які реалізуються в умовах функціонування 
господарського комплексу громади та покладені в основу Програми розвитку. 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 
Програми (в таблиці нижче) ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому розділі Звіту, 
та міжнародному досвіді діяльності в подібних умовах. Однак, такі заходи – це загальні ре-
комендації щодо усунення негативних наслідків, тоді як детальні заходи повинні розглядати-
ся в кожному конкретному випадку під час реалізації конкретних заходів і проектів, а також 
в процесі надання екологічних дозволів. 
Середовище довкілля Заходи для зменшення негативних наслідків 

1 2 
Охорона повітряного 
басейну 

- впровадження комплексу організаційних заходів щодо покращення стану повітря-
ного басейну міста шляхом: інвентаризації всіх джерел викидів та посилення бази 
спостережень за атмосферним повітрям; покращення очистки викидів та стану очи-
сного обладнання; розроблення планів природоохоронних заходів та визначен-
ня/дотримання лімітів на природокористування, які обмежують небезпечний вплив 
технологічних викидів виробництв на довкілля; забезпечення контролю за нештат-
ними ситуаціями; 
- стимулювання заходів підвищення енергоефективності та енергозбереження;  
- удосконалення системи контролю за експлуатацією автотранспорту, покращення, 
технічного стану автопарку та доріг міста; встановлення обладнання для заправки 
електромобілів (суперчарджері);  
- розвиток та екологізація  транспортної мережі  та  інфраструктури; 
- впровадження сучасних природоохоронних заходів технологічного характеру на 
стаціонарних об’єктах, що мають або потенційно матимуть викиди в атмосферу міс-
та (об’єкти будівельної індустрії, сільгоспвиробництва, комунальні об’єкти, об’єкти 
транспорту); 
- облаштування санітарно-захисних зон діючих виробничих, комунальних, транспор-
тних об’єктів, оздоровлення, благоустрій та озеленення їх територій, в тому числі за 
рахунок звільнених на проммайданчиках територій (в результаті закриття, передис-
локації чи перепрофілізації виробництв); 
- модернізація існуючої колійної інфраструктури, системи сигналізації та інформа-
тики тощо; 

Охорона водного ба-
сейну 

- охорона, екологічне оздоровлення та відтворення водних об’єктів; 
- реконструкції існуючого водопровідного господарства, розвиток та вдосконалення 
системи водовідведення; 
- проведення робіт щодо оновлення запасів питних вод на перспективу; 
- налагодження моніторингу витрат і якості води; 

Охорона ґрунтів та 
благоустрій 

- здійснення моніторингу містобудівної діяльності та ефективне використання віль-
них земельних ділянок для містобудівних потреб; 
- розвиток та вдосконалення системи санітарного очищення території міста з метою 
вилучення з довкілля та зменшення обсягів накопичення відходів, вирішення питан-
ня знешкодження всіх відходів міста; 
- впровадження сучасних підходів та технологій в сфері поводження з побутовими 
відходами: налагодження належної санітарної очистки і благоустрою внутрішніх 
дворових територій, санітарно-планувальне облаштування контейнерних майданчи-
ків для тимчасового зберігання ТПВ і харчових відходів (у відповідності з існуючи-
ми санітарними правилами та запровадженням системи роздільного збирання сміття, 
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Середовище довкілля Заходи для зменшення негативних наслідків 
1 2 

сортування та утилізації); 
- ліквідація стихійних звалищ та запобігання їх утворенню, рекультивація та саніта-
рне оздоровлення вивільнених територій звалищ та полігонів; 
- визначення меж землевідводів для діючих кладовищ; заборона підхоронень та 
самовільних поховань на закритих кладовищах; закриття переповнених кладовищ в 
межах житлових кварталів і масивів та організація новостворених кладовищ за ме-
жами житлової забудови з дотриманням санітарно-захисних відстаней; благоустрій 
територій кладовищ з дотриманням  санітарних правил експлуатації діючих та утри-
мання закритих кладовищ (ДСанПіН 2.2.2.028-99); забезпечення екологічної реабілі-
тації їх території; 
- зберігання родючого шару ґрунтів, що зазнали переміщення при будівельних ро-
ботах, та його подальше використання для ландшафтного благоустрою; 
- дотримання санітарно-екологічних вимог щодо обробітку садових насаджень; 
заборона  спалення сухої рослинності та опалого листя на території садибної забудо-
ви. 

Ландшафтно-
планувальний благоус-
трій та охоронний ре-
жим території: 

- збереження існуючих зелених насаджень; розширення мережі та благоустрій зеле-
них насаджень загального призначення за рахунок створення  нових територій зеле-
них насаджень, планувально-організаційне облаштування рекреаційних територій, 
пляжів; 
- збільшення площ насаджень санітарно-гігієнічного призначення (захист від шуму 
та загазованості житлових територій) за рахунок створення  зелених насаджень 
вздовж вулиць, озеленення санітарно-захисних зон  тощо; 
- створення територій ПЗФ (за рахунок передбачених для рекреації ландшафтно-
паркових та лугопаркових територій міста) як частини екологічної мережі регіональ-
ного значення; пошук територій, цінних для заповідання, в зоні впливу міста; запро-
вадженням суворого охоронного режиму природокористування на цих територіях 
згідно Закону України “Про природно-заповідний фонд” 

Захист від факторів 
фізичного впливу:  

- акустичне оздоровлення - запровадження протишумового захисту шляхом: дотри-
мання нормативних санітарних розривів до житла, передбачення шумозахисних 
екранів (в тому числі розміщення в шумових зонах комунально-складських зон, га-
ражів), шумозахисного озеленення придорожніх смуг, планувальної орієнтації буди-
нків, застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо); 
- забезпечення екологічного режиму середовища в місцях проходження ЛЕП, газоп-
роводів шляхом планувального забезпечення та облаштування технічних коридорів, 
санітарних та охоронних зон цих об’єктів;   
- періодичне проведення інвентаризації  всіх джерел неіонізуючого випромінювання 
та моніторингу їх електромагнітного впливу щодо визначення меж санітарних зон та 
зон обмеження забудови, заборона експлуатації об’єктів, що не мають санітарних 
паспортів. 

Екологічна модерніза-
ція інженерної інфра-
структури 

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання 
міста шляхом застосування ефективних теплових установок сучасного типу,  техно-
логій, альтернативних джерел та палива; використання найбільш ефективних на 
даному етапі резервів енергозбереження з використанням альтернативних джерел 
теплопостачання;  
- подальша розбудова системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудо-
ви; забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природно-
го газу з впровадженням нових технологій; дотримання жорсткого режиму експлуа-
тації та технічного стану газопроводів; 
- подальший розвиток системи електропостачання (з забезпеченням енергоресурсом 
ділянок нової забудови) шляхом  реконструкції та розширення електричних мереж, 
заміни зношеного і морально застарілого обладнання, впровадження енергозберіга-
ючих технологій і обладнання. 

При цьому слід зауважити, що організація території громади  передбачає урахування 
всіх планувальних обмежень, як зон для регулювання та обмеження забудови, дійсних на 
даному етапі – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускла-
днень інженерно-геологічного характеру, урахування особливостей ландшафту тощо: 
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- розроблення санітарних паспортів всіх шкідливих в екологічному відношенні об’єктів; 
розроблення екологічного паспорту міста та створення системи моніторингу, реалізація всіх еко-
логоспрямованих заходів, передбачених цими документами; 

-   забезпечення в громаді системи моніторингу екологічної ситуації по всіх складових при-
родного середовища (води, повітря, земля, рекреаційні зони тощо), з метою своєчасного реагу-
вання щодо упередження кризових та небезпечних ситуацій. 

Необхідним є забезпечення системи контролю екологічної ситуації по всіх складових при-
родного середовища і системи природокористування в м. Конотоп (повітря, вод, ґрунтів, рослин-
ності, фізичних факторів впливу тощо) з організацією стаціонарних/мобільних (пересувна мобі-
льна екологічна лабораторія) постів спостережень та запровадженням постійного моніторингу 
довкілля в місті, в першу чергу – в межах зон житлово-громадської забудови. Такий підхід забез-
печує своєчасне реагування та упередження кризових і небезпечних ситуацій, зокрема у сфері: 
дотримання нормативів питного водопостачання та водовідведення, якості повітряного басейну, 
поверхневих вод, санітарної очистки території, екології земле- і надрокористування, акустичних і 
електромагнітних навантажень та поліпшення на цій основі стану здоров’я населення. 

Важливим засобом охорони атмосферного повітря є правове регулювання державного об-
ліку усіх об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і на 
стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосфе-
рне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів.  

Облік здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  
13.12.2001 р. № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони 
атмосферного повітря». Державний облік включає: взяття на облік об'єктів, які справляють шкід-
ливий вплив; ведення на об'єкті первинного обліку стаціонарних джерел, які справляють шкідли-
вий вплив; складення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря за 
стаціонарними та пересувними джерелами; проведення інвентаризації викидів та обсягів забруд-
нюючих речовин на зазначених об'єктах. Взяття на державний облік об'єктів здійснюється Мініс-
терством екології та природних ресурсів України за критеріями, встановленими цим Міністерст-
вом за погодженням з Держкомстатом. 

Для поліпшення якості атмосферного повітря та зменшення викидів забруднюючих речо-
вин у атмосферне повітря насамперед має досягатися за рахунок провадження нового енергозбе-
рігаючого обладнання, капітального ремонту виробничих будівель та обладнання, освоєння пе-
редових техпроцесів, впровадження сучасного програмного продукту з автоматизації виробничої 
діяльності, переходу на роботу в режимі максимальної економії енергоресурсів.  

Для зниження обсягів викидів від пересувних джерел необхідно обмеження експлуатації 
технічно-застарілого автомобільного парку та використання палива низької якості, впровадження 
проекту «Оновлення парку трамвайних вагонів та модернізація ремонтно-технічної бази КП 
«Конотопське трамвайне управління», відновлення технічного ресурсу елементів інфраструктури 
авто- та електротранспорту, забезпечення стабільної роботи КП «Конотопське трамвайне управ-
ління», поліпшення стану доріг. 

Процедура СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Програми розвит-
ку громади. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслі-
дковуватися під час її реалізації, зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих 
наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення. 

Усі роботи, що потребують попередньої оцінки впливу на довкілля, повинні проходити 
процедуру належним чином, відповідно до Закону «Про Оцінку впливу на довкілля», де будуть 
розглядатись та оцінюватись детальні наслідки від кожного виду діяльності, що плануються в 
рамках виконання Стратегії. 
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8. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГ-
ЛЯДАЛИСЯ 
/опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення/ 

Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку 
Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні 
роки. За кожним напрямом визначені проблемні питання та критерії ефективності реалізації 
завдань та заходів на програмний період. Заходи, що реалізовуватимуться, повинні закласти 
основу для забезпечення відновлення економічного зростання та підвищення добробуту 
населення громади.  

Метою Програми є забезпечення узгоджених спільних дій органів місцевої влади та 
суб’єктів господарювання громади різних форм власності для досягнення зростання 
добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних 
структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, зростання 
стандартів та показників економічного розвитку.  

Побудова сценаріїв розвитку це метод опису можливого ходу подій, що ґрунтуються на 
припущеннях про майбутні умови розвитку. Сценарії соціально-економічного розвитку Ко-
нотопської міської територіальної громади мають враховувати характер економічних, соціа-
льних, і екологічних проблем, забезпеченість природними ресурсами, науковим, трудовим 
потенціалом, динаміку розвитку промисловості, сільського господарства, сфери послуг, а 
також можливості розширення економічної співпраці.  

Основне призначення сценаріїв полягає в тому, щоб дати оцінки альтернативним варіа-
нтам розвитку громади в майбутньому з урахуванням дій зовнішніх (гео- та загальнодержав-
ні політична, економічна і технологічна ситуації) та внутрішніх факторів.  

В залежності від поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів можна виділити найбільш 
вірогідні сценарії соціально економічного розвитку: 

- оптимістичний (передбачає сприятливі умови розвитку); 
- реалістичний (найбільший очікуваний); 
- песимістичний (несприятливі умови розвитку).  
Реалістичний сценарій ґрунтується на позитивній динаміці розвитку економіки в ціло-

му та окремих галузей, поетапному розвитку громади та зростання її спроможності, повіль-
ному впровадженню реформ з певними труднощами правового, фінансового та організацій-
ного характеру, що сповільнює їх темпи реалізації.  

При реалістичному варіанті пріоритетним стане впровадження механізмів сприяння та 
стимулювання до використання у виробництві суб’єктами підприємництва новітніх техноло-
гій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг). Фінан-
сування здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємств, кредитних коштів, обла-
сної підтримки та інвестиційних вкладів. Враховуючи зазначене очікується ріст якісних по-
казників розвитку виробництва, що матиме вплив на процес інноваційного розвитку еконо-
міки громади.  

Важливим завданням за умови реалістичного сценарію є залучення інвестицій для 
структурної модернізації туристично-рекреаційного комплексу, впровадження нових послуг і 
форм обслуговування, формування нових туристських центрів. У прогнозованому періоді 
залучення туристичних потоків у область за рахунок природно-рекреаційного потенціалу 
функціонуватиме і надалі.  

Зростатиме розвиток дорожньої інфраструктури, та забезпечення енергоефективності, 
що призведе до збільшення інвестиційної привабливості громади, збільшенню терміну при-
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датності об’єктів дорожньої мережі та забезпечення нормальних умов їх використання, ство-
рення сприятливого середовища для розвитку бізнесу. 

Завдяки реалізованим заходам, вкладеним інвестиціям, позитивній динаміці розвитку 
економіки забезпечується поступове збільшення рівня зайнятості та зростання середньоміся-
чної заробітної плати, що призведе до сповільнення темпів скорочення чисельності населен-
ня громади.  

Продовжується поступова реалізація реформ у сфері освіти (реорганізація закладів 
освіти, впровадження інклюзивної освіти у садку та школах), охорони здоров’я та культури 
(розширення мережі спортивної інфраструктури, залучення жителів громади до здорового 
способу життя), послідовне вирішення проблем у вказаних сферах, що дозволить створити 
основу для подальшого сталого розвитку.  

Впроваджуються заходи для збільшення кількості населення, яке здійснює роздільне 
збирання побутових відходів. Реалізується проект будівництва вдосконаленого полігону с 
цехом сортування ресурсоцінних компонентів відходів, відділення органічної фракції, вида-
лення небезпечних компонентів, перероблення та остаточного захоронення залишку відсор-
тованих відходів.  

Результатом реалістичного сценарію буде покращення системи водовідведення, стабі-
лізована робота каналізаційної системи; покращення санітарного стану території громади, її 
додаткове озеленення. 

В результаті реалізації Програми екологічна ситуація в регіоні суттєво не змінюється, 
але робляться кроки в напрямку зменшення навантаження, покращення екологічного стану,  
втілюються заходи для утилізації для знешкодження накопичених відходів, загальний обсяг 
викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел скорочується за рахунок зменшен-
ня витрат енергетичних ресурсів, збільшується кількість зелених насаджень, здійснюється 
благоустрій населених пунктів громади.  

На території громади інтенсивно відбувається пропаганда та популяризація здорового 
способу життя; інтелектуального та духовного розвитку населення; формування та підви-
щення загальної свідомості населення для збереження довкілля; покращення матеріальної 
бази медичних закладів; збільшується кількість та кваліфікація спеціалістів, що надають по-
слуги населенню (у сфері медицини, освіти, адмінпослуг). 

Оптимістичний сценарій ґрунтується на інноваційному розвитку економіки громади, 
розширенні існуючих ринків збуту, виходу на нові міжнародні ринки та готовності суб’єктів 
господарювання до конкуренції. Забезпечення такого стану можливе тільки за умови всебіч-
ної модернізації та структурної трансформації промисловості, впровадження технологічних 
нововведень та виходу на ринок з новою конкурентоспроможною продукцією.  

Потреба у висококваліфікованих кадрах, яка виникає внаслідок технологічної модерні-
зації в промисловості, задовольнятиметься місцевими фахівцями.  

Запровадження високоефективних технологій у всіх галузях промисловості сприятиме 
зниженню енергоємності виробництва та зменшення негативного впливу на екологічний 
стан регіону.  

Поглиблення торговельного співробітництва з європейськими країнами, розширення 
географії експорту сприятиме нарощенню експортних поставок.  

Оптимістичний сценарій передбачає запровадження механізмів стимулювання реально-
го сектору економіки (запровадження податкових пільг, спеціальних економічних зон); акти-
вацію інвестиційного клімату (створення загальних умов інвестиційної діяльності, стабіліза-
ція національної валюти, інвестиційний рейтинг держави, прозоре правове поле); залучення 
ресурсу державних та регіональних програм підтримки, отримання дешевих зовнішніх кре-
дитів, залучення грантового фінансування. 
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Важливим завданням за умови оптимістичного сценарію є інвестування у структурну 
модернізацію регіонального туристично-рекреаційного комплексу та застосування іннова-
ційних туристичних технологій. Одним з основних напрямів технологічних інновацій в тури-
змі є використання віртуального простору для інформування та просування на ринок своїх 
послуг, вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів – створювати електронні, ін-
формаційні довідники щодо готелів, транспортних маршрутів та інформацією про туристичні 
фірми. Забезпечення об’єктами туристичної інфраструктури і впровадження нових техноло-
гій стане ключовим напрямком розвитку туристичної сфери. Саме цей шлях сприятиме зрос-
танню привабливості громади серед вітчизняних та іноземних туристів, поповненню облас-
ного бюджету та підвищення рівня життя населення.  

Завдяки активним структурним змінам в економіці громади спостерігаються позитивні 
тенденції щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати штатних працівників, 
зниження рівня безробіття.  

Покращення соціально-економічного стану громади позитивно впливатиме на демо-
графічний стан громади, передбачається поступове зростання за рахунок природного приро-
сту та міграційних потоків з інших регіонів та країн.  

Ведеться активна робота в галузі покращення екологічного становища території грома-
ди. Здійснюється управління відходами, що передбачає впровадження системи управління 
відходами на інноваційних засадах – споживання природних ресурсів за схемою: «природні 
ресурси → корисна продукція → відходи → вторинні ресурси → корисна продукція → від-
ходи», що значно зменшить захоронення відходів та призведе до покращення навколишнього 
природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення.  

Песимістичний сценарій ґрунтується на повільному скороченні реального сектору еко-
номіки внаслідок несприятливого підприємницького клімату та низької інвестиційної актив-
ності.  

Зміни у структурі промисловості теж будуть незначними, продовжується повільне ре-
формування, спрямоване на поступову адаптацію до нових ринків.  

Очікується обмежений вплив держави на економічні процеси (лише рекомендаційні 
програми).  

Через відсутність значних інвестиційних ресурсів на модернізацію промислових підп-
риємств домінуючими економічними галузями будуть залишатися низько- чи середньотех-
нологічні, ненаукомісткі галузі, при цьому якісні показники розвитку будуть залишатися на 
місці.  

Песимістичний сценарій передбачає реалізацію інвестиційних проектів при мінімаль-
них вкладеннях з незначним терміном окупності, відсутність реалізації масштабних та ком-
плексних проектів.  

Дрібний сільськогосподарський бізнес буде розвиватися невисокими темпами, перева-
жаючими залишаються сфери торгівлі та послуг.  

Скорочення фермерських господарств, дрібних товаровиробників, сільськогосподарсь-
ких кооперативів спричинить суттєве скорочення частки зайнятого населення в сільській 
місцевості.  

Рівень тіньової економіки зберігається на високому рівні.  
Погіршення економічної ситуації посилить рівень трудової міграції призведе до втрати 

кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем професійної підготовки здебільшого викону-
ють за кордоном малокваліфіковану роботу та втрати конкурентоспроможної частини влас-
ної робочої сили (особливо науковців і фахівців), що призведе до уповільнення темпів нау-
ково-технічного прогресу.  
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Відбудеться суттєве підвищення рівня демографічного навантаження на населення 
працездатного рівня.  

Низький варіант демографічного прогнозу для громади передбачає поступове скоро-
чення чисельності населення.  

Відсутність ефективних заходів спрямованих на запобігання утворенню відходів, їх 
утилізації, знешкодження та видалення поглиблюють екологічну кризу та створюють не-
сприятливі умови для життя людей та розвитку економіки громади.  

Зберігається наявне антропогенне навантаження, що також ставить під загрозу розви-
ток туристично-рекреаційної сфери та покращення демографічних показників.  

Основна увага місцевої влади буде зосереджена на вирішенні поточних проблем та під-
тримуючих заходах, не концентруючись на стратегічних напрямах та перспективних цілях. 

Виходячи з вищевикладеного, найсприятливішим варіантом буде затвердження запро-
понованої Програми розвитку Конотопської міської територіальної громади до 2024 року. 

Також в якості альтернативи було розглянуто «Нульовий сценарій» та його оцінка у 
випадку незатвердження зазначеного документу державного планування. 

Дана альтернатива наближена до песимістичного сценарію, зокрема, в частині екологі-
чного стану та здоров’я населення громади. У разі невиконання оперативних цілей та недо-
сягнення поставлених задач, існує вірогідність зростання рівня екологічної, природної та 
техногенної небезпеки, а також їх синергетики, що в свою чергу буде мати негативний вплив 
та відобразиться на стані здоров’я населення.  

Також існує ризик посилення взаємозалежності екологічних та техногенних надзвичай-
них ситуацій та подій в результаті зростання антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище, як результат зростання ступеню амортизації виробничої, транспортної та кому-
нальної інфраструктури. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки виконано:  
- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного 

середовища при використанні даних, наявних у відкритому доступі;  
- проведення аналізу слабких та сильних сторін Програми;  
- проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують державну по-

літику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я насе-
лення;  

- проведення консультацій з громадськістю для виявлення поточних екологічних про-
блемних питань громади, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реаліза-
ції завдань Програми.  

При цьому використані такі методи:  
- історичний метод: вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проє-

ктування у хронологічній послідовності;  
- таксономічні методи: оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на 

стан здоров’я населення та навколишнього середовища;  
- метод ведення екологічного моніторингу: запровадження постійних у часі спостере-

жень.  
Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологі-

чно безпечних рішень – попередження та запобігання негативного антропогенного впливу. 
Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 



 
 

Стратегічна екологічна оцінка «Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади  
на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки» 

 

65 

державного планування є його відповідність законодавству у сфері охорони навколишнього 
природного середовища.  

Основним ускладненням в роботі була недостатність вихідної інформації. При підгото-
вці Звіту про стратегічну екологічну оцінку були виявлені наступні труднощі:  

- відсутність детальних методичних рекомендацій із здійснення СЕО;  
- відсутність рекомендацій щодо вибору методів аналізу відповідно стадії документа 

державного планування;  
- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу 

об’єкту на довкілля;  
- відсутність та недостатність окремих офіційних статистичних та галузевих даних без-

посередньо по м. Конотоп та прилеглих територіях (території громади); відповідно висновки, 
надані в результаті аналізу наявних статистичних даних, можуть мати певний відсоток похи-
бки. 
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9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРО-
МАДИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, пере-
давання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і роз-
роблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання нега-
тивним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам передбаченим 
в сфері охороні навколишнього природного середовища. 

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати моніто-
ринг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторингу, 
яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх 
аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю й протягом якого часу, коли 
слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації слід вико-
ристовувати.  

Ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює необхідність 
здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкіл-
ля. Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Мо-
ніторинг може бути використаний для:  

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про 
реалізацію Програми;  

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок 
(моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);  

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами вла-
ди;  

- перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого документу, 
включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих 
наслідків.  

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та 
інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для цілей СЕО.  

Для організації моніторингу Програми пропонується створити Комітет з управління 
впровадженням (склад Комітету зі стратегічного планування) та затвердити його склад Рі-
шенням Конотопської міської ради. До складу Комітету мають входити представники органу 
місцевого самоврядування, громадськості і бізнесу (міський голова та його заступники, кері-
вники управлінь і відділів міськвиконкому, приватні підприємці, представники об’єднань 
громадян).  

Підсумки моніторингу підводяться один раз рік у вигляді звіту. Фіксуються та аналізу-
ються:  

а) ступінь виконання кожного завдання проектах;  
б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;  
в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;  
г) оцінка потреб у фінансуванні;  
д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.  
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Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Програми є важли-
вою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Програма. Для оцін-
ки повноти та якості реалізації програмних заходів здійснюватиметься щоквартальний моні-
торинг виконання заходів, що дасть змогу оперативно приймати необхідні управлінські рі-
шення.  

На підставі проведеного аналізу ДДП зроблено висновок, що Програма відповідає дер-
жавним та регіональним стратегічним документам, реалізація планованих заходів Програми 
не справить значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.  

Не зважаючи на зазначене, рекомендується щорічне здійснення наступних контрольних 
заходів:  

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками - 1 
раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження (у разі виявлення 
перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією захо-
дів Програми);  

- порівняння захворюваності населення з минулорічними показниками у населених пу-
нктах громади 1 раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження 
(у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з 
реалізацією заходів Програми). 

 Оскільки Програма розвитку є документом державного планування з обмеженим тер-
міном дії, пропонується здійснювати моніторинг іі виконання, обмежившись періодом почи-
наючи з наступного року після прийняття Програми і до кінця строку її дії (з 2022 до 2024 
року включно).  

Екологічні індикатори моніторингу довкілля наведені в таблиці 9.1 

Таблиця 9.1 

№ п/п Індикатор (показник) Одиниця вимірювання 
1 2 3 

Озеленення Озеленення території громади загального користуван-
ня 

га від загальної площі громади/ 
% від загальної площі громади 

Природоохоронні 
території 

Рівень заповідності території громади, площа терито-
рій з особливим статусом охорони  

га від загальної площі громади/ 
% від загальної площі громади 

Санітарна очис-
тка та благоуст-

рій території 
громади 

Обсяг утворених ТПВ т/рік 
Обсяг відсортованих вторинних ресурсоцінних відхо-
дів т/рік (% від загальної кількості) 

Охоплення домогосподарств централізованим виве-
зенням відходів % від загальної кількості 

Кількість домогосподарств, що уклали договора на 
вивезення відходів % від загальної кількості 

Обсяги утворення промислових відходів на території 
області т/рік 

Обсяги утилізованих промислових відходів % від загальної кількості 
Обсяги накопичених промислових відходів % від загальної кількості 

Водопостачання 
та водовідведен-

ня 

Охоплення домогосподарств центральною системою 
водопостачання % від загальної кількості 

Охоплення домогосподарств центральною системою 
водовідведення % від загальної кількості 

Обсяги забору та використання свіжої води м3/рік 

Транспорт Реконструкція та будівництво вулично-дорожньої 
мережі міста 

км/рік  
(% від загальної кількості) 

Стан здоров’я 
населення гро-

мади 

Захворюваність дитячого та дорослого населення на 
хвороби органів дихання  кількість випадків/рік 

Природний приріст, скорочення ( –)  осіб 
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10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ  
/за наявності/ 

В рамках реалізації документа державного планування (Програми економічного і соці-
ального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-
2024 програмні роки) можливих транскордонних негативних наслідків не виявлено; відсутня 
потреба у транскордонних консультаціях. 
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11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 
/передбаченої пунктами 1-9, розраховане на широку аудиторію/ 
Програма економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної 

громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки (далі – Програма) розроблена уп-
равлінням економіки Конотопської міської ради за участю виконавчих органів міської ради, 
Конотопського міськрайцентру зайнятості населення, підприємств, установ та організацій 
міста, згідно з Розпорядженням міського голови від 11.06.2021 №105-ОД «Про організацію 
розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської 
територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки» 

Метою Програми є забезпечення узгоджених спільних дій органів місцевої влади та 
суб’єктів господарювання громади різних форм власності для досягнення зростання добро-
буту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних 
зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, зростання стандартів та показ-
ників економічного розвитку. 

Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку 
Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні 
роки. За кожним напрямом визначені проблемні питання та критерії ефективності реалізації 
завдань та заходів на програмний період. Заходи, що реалізовуватимуться, повинні закласти 
основу для забезпечення відновлення економічного зростання та підвищення добробуту на-
селення громади.  

Відповідно до сучасних реалій визначені основні тенденції економічного та соціально-
го розвитку Конотопської міської територіальної громади:  

7. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури;  
8. Соціальний та гуманітарний розвиток;  
9. Охорона праці та безпека життєдіяльності. 
Фінансування завдань та заходів Програми буде здійснюватися, виходячи з реальних 

можливостей дохідної частини бюджету міської територіальної громади та за рахунок інших 
джерел фінансування. 

Для сильних сторін Конотопської громади важливо поєднання можливостей для розви-
тку сфери рекреації з хорошим транспортним сполученням з доволі розвинутою промислові-
стю, наявністю достатньо розвиненої мережі навчальних закладів, системи медичних уста-
нов, розвиненої мережі закладів культури.  

Наявність підприємств, їх розвиток та розширення потужностей зумовлюють соціальну 
активність місцевого населення, що проявляє себе як в громадській сфері, так і економіці. Це 
дозволяє громаді отримувати суттєві надходження до бюджету та забезпечувати надання 
визначеного законодавством України переліку публічних та соціальних послуг.  

Серед негативних факторів найзагрозливішим є негативні демографічні тенденції, зок-
рема в сільських місцевостях, природнє скорочення населення, недостатня кількість робочих 
місць з належною оплатою праці, в результаті відбувається відтік молоді, висококваліфіко-
ваної робочої сили у великі міста та за кордон. Недостатність власних (бюджетних) фінансо-
вих ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку громади.  

Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит молодих кваліфіко-
ваних спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів.  

Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності організації по переробці 
твердих побутових відходів, відсутності екологічної свідомості громадян.  
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Стан навколишнього природного середовища сьогодні є однією з найгостріших соціа-
льно-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосується кожної людини і обу-
мовлює актуальність впровадження на території Конотопської міської територіальної грома-
ди принципів та засад сталого розвитку, який враховує потреби сучасності, не ставлячи під 
загрозу здатність майбутніх поколінь задовільнити їх потреби.  

Розвиток міської територіальної громади в значній мірі детермінований чинниками зо-
внішнього середовища. Однак, правильне трактування впливу, потенційних можливостей та 
загроз, які несе за собою їх реалізація, дозволяє сформувати проактивну позицію громади, за 
якої вона виступатиме не як об’єкт, але як суб’єкт управління процесами, що відбуваються. 
За умов існування цих вищезазначених альтернатив можна сформулювати 2 сценарії розвит-
ку об’єднаної громади: інерційний сценарій та сценарій сталого розвитку. Найсприятливі-
шим варіантом буде саме другий сценарій та затвердження передбаченої Програми розвитку.  

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Програми необхідно ввести ряд ін-
дикаторів та характеристик, що могли б візуалізувати отримані результати:  

- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання 
споживання тепла, газу та електроенергії;   

- озеленення та поліпшення благоустрою громади;  
- оцінка трудового потенціалу включає визначення існуючої і прогнозованої кількості 

та вікової структури трудових ресурсів, їх кваліфікації, зайнятості (чисельність безробітних 
та рівень безробіття тощо);  

- кількість отримувачів адміністративних та соціальних послуг;  
- поліпшення стану доріг;  
- покращення якості освіти та медичного обслуговування та стану здоров’я мешканців 

громади;  
- індекс виробництва та обсяг реалізації промислової продукції;  
- кількість нових підприємств, кількість суб’єктів господарювання; 
- надходження коштів до загального фонду бюджету міської територіальної громади;  
- середньомісячна заробітна плата, заборгованість із виплати заробітної плати; 
- коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту;  
- обсяги та індекси продукції сільського господарства;  
- кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності;  
- кількість новостворених робочих місць; 
- кількість закладів дошкільної та загально середньої освіти, кількість вихованців, в т.ч. 

інклюзивної освіти;  
- кількість об’єктів та закладів культури, спорту і.т.ін.  
Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-економічного 

розвитку громади дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану.  
Моніторинг реалізації Програми буде здійснюватися щорічно. Результати будуть опри-

люднюватися на офіційному сайті Конотопської міської територіальної громади. Контроль за 
реалізацію Програми покладається на Конотопську міську територіальну громаду та викона-
вчий комітет ради.  
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Затвердження та реалізація цілей Програми орієнтовані на:  
- розвиток малого та середнього бізнесу, залучення коштів для потреб підприємницької 

діяльності; 
- вдосконалення процесів адміністративних процедур; 
- розвиток ресурсного забезпечення суб’єктів господарювання, підтримку місцевого 

виробника; 
- залучення інвестиційних коштів, збільшення інвестиційної привабливості громади; 
- забезпечення ефективного використання вільних земельних ресурсів; 
- здійснення аналізу земель в межах територіальної громади, створення умов їх ефекти-

вного використання; 
- підвищенні екологічної свідомості населення та привернення уваги до усвідомленого 

позитивного ставлення до довкілля та впливу природи на здоров'я людини;  
- зменшенні кількості стихійних сміттєзвалищ, впровадження новітніх технологій у га-

лузі переробки відходів;  
- зниженні рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;  
- зменшенні витрат енергетичних ресурсів; 
- забезпеченні комфортного та безпечного життєвого середовища для людини на основі 

принципів сталого розвитку, створенні умов для розв’язання нагальних проблем, підвищенні 
стандартів життя, наданні якісних комунальних послуг;  

- покращенні санітарного та екологічного стану території громади;  
- реконструкції закладів освіти; 
- розширенні мережі спортивної інфраструктури, залучення жителів громади до здоро-

вого способу життя.  
У Звіті про СЕО проаналізовано, яким чином екологічні проблеми, які стосуються Про-

грами, впливатимуть на стан навколишнього середовища у розрізі окремих складових і ком-
понентів довкілля – людина і здоров’я, біорізноманіття і природно-заповідний фонд, земель-
ні ресурси, ґрунти; водні ресурси, клімат, тощо.  Висвітлена ймовірність виникнення еколо-
гічних проблем у зв’язку із впровадженням заходів реалізації Програми.  

В рамках реалізації документа державного планування Програми розвитку Конотопсь-
кої міської територіальної громади можливих транскордонних негативних наслідків не вияв-
лено. Територія громади не межує з іншими країнами, тому відсутня потреба у транскордон-
них консультаціях.  

Порівняльний аналіз відповідності цілей Програми з іншими стратегічними докумен-
тами державного планування показав, що Програма має еколого-економічне направлення, 
що вказує на позитивний вплив на довкілля та здоров’я жителів громади у разі затвердження 
та реалізації передбачених цілей, завдань та заходів. 

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому Програма економічного та со-
ціального розвитку Конотопської міської територіальної громади розроблена з урахуванням 
засад екологічної збалансованості, а її реалізація не сприятиме збільшенню антропогенного 
навантаження на довкілля. Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення економічного зро-
стання та капіталовкладень у громаду, із зусиллями, спрямованими на пом’якшення несприя-
тливого впливу на довкілля, забезпечуватиме розвиток громади, для якого є важливою якість 
життя нинішнього та прийдешніх поколінь. 
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Додаток 1 

Заява  
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіа-
льної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки 

 
1. Замовник стратегічної екологічної оцінки 
Управління економіки Конотопської міської ради 
Адреса: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8 
Контактний телефон: (05447)-2-31-04 
e-mail: ekonomkonotop@ukr.net 
Сайт: https://konotop-rada.gov.ua/ 

 
2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з ін-

шими документами державного планування 
Програма економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної 

громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки є документом державного плану-
вання регіонального рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного та соціа-
льного розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом забезпечення позитивних 
структурних зрушень в економіці, розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загаль-
ної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу, підвищення конку-
рентоспроможності, зростання стандартів та показників економічного розвитку та створення 
позитивного іміджу громади. 

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному 
аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати 
цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі планування. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції 
екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) 
розвитку Конотопської міської територіальної громади. 

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державно-
го планування, а саме:  

- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695; 

- Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, затвердженої 
рішенням Сумської обласної ради від 11.12.2020 р. 

Завдання Програми: 
1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури. 
2. Соціальний та гуманітарний розвиток. 
3. Охорона праці та безпека життєдіяльності. 
4.  Поліпшення якості управління. 
Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей 

бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів. 
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3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реа-
лізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 
місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

Програма економічного і соціального розвитку Конотоплської міської територіальної 
громади охоплює такі види господарської діяльності: промисловий комплекси; транспорт та 
транспортну інфраструктуру; житлово-комунальне господарство; енергозбереження та енер-
гозабезпечення; споживчий ринок, розвиток підприємництва; соціальну та гуманітарну сфе-
ри (доходи населення; зайнятість населення та ринок праці; соціальне забезпечення; охорону 
здоров’я; освіту; підтримку сім’ї, дітей а молоді; фізичну культуру і спорт; культуру і ту-
ризм; інформаційний простір; законність і правопорядок); безпеку життєдіяльності людини. 

Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Програми розробляються 
відповідні завдання та заходи виконання, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля 
до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів в подаль-
шому має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. 

4. Ймовірні наслідки 
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 
Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних нас-

лідків та ризиків реалізації завдань і заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти 
довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та 
тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території так і на здоров’я населення. 

б) для територій з природоохоронним статусом 
Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки виконання завдань та цілей, що пропону-

ються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні. 
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 
Транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населен-

ня, не очікуються. 
 
5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо 

документ державного планування не буде затверджено 
Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації, про-

гнозах макроекономічних впливів будуть розглянуті оптимістичний, реалістичний та песимі-
стичний сценарії виконання Програми та «нульовий» сценарій, при кому документ держав-
ного планування не буде затверджено. 

 
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використову-

ватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформа-

ція: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; 
експертні оцінки; інша доступна інформація. Основною метою прогнозу є оцінка можливої 
реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив люди-
ни, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним ста-
ном природного середовища.  

З огляду на стратегічний характер  Програми, якій  є головним документом економіч-
ного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого 
документу є методи стратегічного аналізу.  

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозво-
лить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та за-
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безпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на мі-
сцевому та регіональному рівнях. 

Під час проведення оцінки також будуть використані метод врахування громадської 
думки, консультування з органами влади, опитування, обговорення. 

 
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного плануван-
ня 

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в 
галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природ-
них ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з до-
держанням обов’язкових екологічних вимог:  

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого 
застосування новітніх технологій;  

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природ-
них ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;  

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;  
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних 

ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здо-
ров’я населення;  

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших тери-
торій, що підлягають особливій охороні;  

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших 
осіб;  

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного рі-
зноманіття.  

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, 
збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної 
безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спря-
мовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я насе-
лення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення». 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну 
оцінку 

Звіт про СЕО буде розроблюватися відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегі-
чну екологічну оцінку». 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-

ки Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної гро-
мади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки, подаються до Управління економіки 
Конотопської міської ради за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8, або на 
електронну поштову скриньку: ekonomkonotop@ukr.net. 

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки можна у приміщенні Конотопської міської ради та на офіційному сайті в мережі інте-
рнет за посиланням: //konotop-rada.gov.ua/. 

Строк подання зауважень і пропозицій: з 17 вересня 2021 року протягом  
15 календарних днів (до 01.10.2021 р. включно). Зауваження, надані поза межами визначено-
го строку, не приймаються та не розглядаються. 
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Додаток 2 
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