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Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення міської ради від 24.12.2014 «Про план 

роботи міської ради на І півріччя 2015 року» (6 скликання 56 сесія), заслухавши  

звіт  заступника  міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шерудило Т.М., 

 

 міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Шерудило Т.М. взяти до відома (додається). 

2.Сектору міської ради  з питань внутрішньої політики (завідувач    

П’явка В.Б.) опублікувати в засобах масової інформації, на сайті міської ради 

інформацію про звіт заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Шерудило Т.М. 

 

 

 

Міський голова         В.І.Дзед 

 

 

 

 

 

 



Звіт  

про роботу  у 2014 році 

заступника міського голови   

Шерудило Т.М. 

 

Згідно посадових обов′язків та розпорядження міського голови «Про 

розподіл обов′язків»  я відповідаю за  реалізацію у місті державної політики в 

галузях освіти, науки, культури та мистецтва, фізичної культури та спорту, 

молоді, сім'ї, охорони дитинства, соціального захисту неповнолітніх. 

Спрямовую та  контролюю діяльність  відділу освіти,  відділу культури і 

туризму,  відділу у справах молоді та спорту,  служби у справах дітей,  міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також   закладів освіти,  

культури,  спортивних закладів.  

Реалізація державної політики у галузі «Освіта» 

У 2014 році діяльність галузі «Освіта» була спрямована на реалізацію 

міської комплексної програми «Освіта Конотопа» на 2014-2017 роки», 

затвердженої рішенням 46 сесії 6 скликання 25 грудня 2013 року, на виконання 

галузевих нормативно-правових документів.   

Головне завдання ми вбачали у збереженні і розвитку мережі навчальних 

закладів у місті, спрямування навчального процесу на  розвиток творчої 

особистості учня, вихованця,  функціонування  якісної та ефективної системи 

управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними 

закладами, методичне та професійне зростання педагогічних працівників.   

Освітня галузь міста представлена оптимальною мережею навчальних 

закладів для забезпечення освітніх потреб міської громади. Вона включає 14 

дошкільних, 12 загальноосвітніх, 7 позашкільних навчальних закладів, 1 

ДЮСШ, 2 навчально-виховні комплекси. Усього в місті навчалося та 

виховувалося у навчальних закладах, що фінансуються з міського бюджету, 

13831 дитина. 

У непростих умовах сьогодення на утримання галузі з місцевого бюджету 

у 2014 році виділено 83490,6 тис. грн., що складає 99,5 % від потреби. Заклади 

середньої освіти профінансовано на суму 46324,8 тис. грн., дошкільної – на 

26190,9 тис. грн., позашкільної  - на 6095,1 тис. грн.. Заробітна плата 

працівників освітніх установ профінансована на суму 60 796,0 тис. грн.,  оплата 

комунальних послуг – на 10036,0 тис. грн.,  харчування дітей в ДНЗ та ЗОШ – 

на 4560,0 тис. грн., придбання матеріалів та господарчих товарів - на 488,2 тис. 

грн..  

Надходження до спецрахунку відділу освіти міської  ради  склали 8301,8 

тис. грн., що складає 100% від планових показників.  Протягом останніх років 

план по наповненню спецрахунку виконується у повному обсязі. Комітетом з 

конкурсних торгів  відділу освіти забезпечено 100% державних закупівель  

відповідно до плану на 2014 рік. 

У порівнянні з 2013 роком навчальними закладами забезпечено економію 

води у розмірі 1,7%, електричної енергії 1,5% теплоносіїв — 13,4%. 



Завдяки підтримці депутатського корпусу за останні роки  вдалося 

повністю зберегти мережу навчальних закладів і навіть її розширити. 

Найбільше позитивних змін сталося у системі дошкільної освіти міста.  

У місті функціонує 14 дошкільних навчальних заклади та два навчально-

виховних комплекси, де виховується 2761 дитина. Відсоток охоплення дітей 

різними формами дошкільної освіти складає  85 % при середньообласному 

показнику 82%.  

Загальна потужність місць у ДНЗ складає 2350,  що є більше на 65 місць 

порівняно з 2013 роком. Кількість місць збільшилась завдяки відкриттю у 

березні 2014 року додаткової групи для дітей із розумовою відсталістю у ДНЗ 

№4 «Сонечко» на 10 місць, відкриттю у вересні 2014 року  додаткової групи у 

ДНЗ №5 «Сніжок» на 20 місць.  2 вересня 2014 року у місті було відкрито 

новий дошкільний навчальний заклад - ДНЗ №6 «Струмочок» на 2 групи (50 

дітей).  Останній раз у місті дошкільний заклад відкривався у 1992 році, це ДНЗ 

№ 4 “Сонечко”.  У той же час для міста залишається актуальною проблема 

переповнення дитячих садків, адже зараз на 100 місцях виховується 108 

вихованців, що на 8 дітей менше, ніж у 2013 році.  

Продовжують свою  роботу  і  19 груп компенсуючого типу, де 

виховується  269 дітей.  

З липня 2013 року введена електронна реєстрація дітей до дошкільних 

навчальних закладів, що значно спростило та вдосконалило процедуру 

влаштування дитини до ДНЗ. Станом на червень на електронній черзі на 2014 

рік перебувало 778 дітей. У 2014-2015 навчальному році з черги влаштовано 

652 дитини.  

На моєму постійному контролі  знаходиться питання організації  

харчування у дошкільних навчальних закладах. При сьогоднішньому стрімкому  

зростанні цін на продукти харчування відділу освіти вдалося виконати  річний 

план закупівель, не порушені жодні договірні зобов′язання з постачальниками 

продуктів ні з боку відділу освіти, ні з боку контрагентів.      
У 14 загальноосвітніх навчальних закладах у 256 класах навчається  6362 

учні. Завдяки проведеній роботі щодо оптимізації мережі класів, середня 

наповнюваність складає 25,3 осіб. Це порогова цифра, яка у попередні роки 

впливала  на контрольну цифру Мінфіну щодо фінансування освітянської галузі 

міста. У 2015 році така середня наповнюваність допомогла нам отримати 

субвенцію з державного бюджету у розмірі 48,9 млн. грн., що значно 

перевищує розміри субвенції у інших містах Сумської області.   

Напередодні кожного навчального року затверджуються робочі навчальні 

плани, де визначається кількість годин на тиждень із кожного предмету. На 

жаль, за останні роки нам не вдалося повністю зберегти кількість годин 

варіативної складової та гурткової роботи. Ці години були скорочені на 10-15 

відсотків у порівнянні з 2010 роком, проте ці кроки викликані  

незабезпеченістю коштами та необхідністю економити, що, у свою чергу, 

негативно впливає на якість навчального процесу.   

Віднайдено і реалізовано певні інновації у розвитку загальної середньої 

освіти у місті. Починаючи з 2011 року на базі ЗОШ № 10 відкриваємо по 1 



інклюзивному класу, де мають змогу навчатися діти з особливими освітніми 

потребами. На сьогоднішній день таких класів уже 4, в них  навчається 13 дітей  

з особливими освітніми потребами. Серед них із затримкою психічного 

розвитку - 4; розумово відсталі - 7; з порушенням опорно-рухового апарату - 1; 

порушенням слуху - 1; синдромом Дауна - 1. ЗОШ № 10 визнана у області 

базовим закладом з упровадження інклюзивної освіти і є єдиною школою, де у 

таких обсягах реалізуються завдання інклюзивної освіти.  

Ще однією інновацією вважаємо і відкриття 2 богунівських класів на базі 

ЗОШ № 7. У цих класах поряд із вивченням предметів, визначених Державними 

стандартами, учні отримують комплекс знань та вмінь із початкової військової 

підготовки, патріотичного виховання, краєзнавства та естетичного розвитку.  

Уперше у 2014 році навчальні заклади зіштовхнулися з проблемою 

забезпечення безперервності  здобуття загальної середньої освіти дітьми, що 

прибувають із зони АТО. На сьогоднішній день у ЗОШ міста таких дітей 

навчається 55, у ДНЗ — 22 дитини.  Ніхто із цих дітей не залишився поза 

увагою педагогів та адміністрацій навчальних закладів, усім надавалася 

благодійна допомога у вигляді одягу, шкільного приладдя, дитячої літератури, 

продуктів харчування, постільної білизни тощо.  

Одним із показників ефективності управлінської роботи є 

результативність шкільного навчання.  Із 382 випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2014 році  30 отримали золоті медалі і 9 срібні, що 

становить майже 10% від загальної кількості. Показовим є те, що всі 

випускники-медалісти підтвердили свій високий  равень навчальних досягнень 

на ЗНО і вступили до вузів  на бюджетні місця. 

Щодо результативності у ЗНО  працівники Харківського регіонального 

Центру оцінювання якості освіти   позитивно відзначають роботу вчителів 

міста. За підсумками ЗНО 2008-2014 рр.  м.Конотоп стабільно посідає третє 

місце по області після міст Суми та Шостка.. 

На ЗНО-2014 два учні міста набрали 200 балів – максимальну кількість: 

з біології – Півоваров Всеволод, ЗОШ № 7 (учитель Папенко Н.М.); 

з географії – Таперік  Олександр, СШ № 3 (учитель Філь Л.О.). 

Середній бал навчальних досягнень за підсумками навчального року 

склав 8,2 бали. Даний показник не знижувався протягом останніх років. 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад    учасниками 

були 110 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Із них призові місця 

посіли  55 учнів, результативність – 50%. У ІV етапі Всеукраїнських  

учнівських олімпіад взяли участь 6 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 

4 із них стали переможцями, результативність становить 66,6%. Наша гордість 

— це Кущенко Катерина, учениця 10 класу Конотопської гімназії   - І місце з 

англійської мови, Коваленко Ольга, учениця 10 класу ЗОШ №7 - ІІ місце з 

російської мови, Сичова Анастасія, учениця 9 класу Конотопської гімназії - ІІ 

місце з англійської мови, Таперік Олександр, учень 11 класу СШ № 3 - ІІІ місце 

з економіки. За результативністю участі в олімпіадах Конотоп не втрачає своїх 

позицій на фоні області, конкуруючи із містами Суми та Шостка.  



Сприяє підвищенню мотивації для обдарованих дітей та вчителів, що їх 

готують, проведення щорічного міського заходу по вшануванню обдарованих 

дітей «Сузір'я дитячих талантів».  У 2014 році під час заходу  грошові 

винагороди у розмірі від 100 до 400 грн. отримали всього 68 учнів, подяки 

секретаря міської ради оголошені 26 батькам учнів-випускників.                                                                                               

 Як учнівська відзнака -  золотий нагрудний знак «Ерудит» Конотопської 

міської ради був вручений трьом обдарованим учням, срібний нагрудний знак 

«Ерудит» - 4 учням. Звання «Випускник-інтелектуал 2014 року» присвоєно 

учениці 11 класу Конотопської гімназії Філь Анні та учню  11 класу СШ №3  

Таперіку Олександру.       

29 вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували 

переможців ІІІ і ІV етапів Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, з 

01.09.2014 по 01.09.2015 встановленні надбавки у розмірі від 5 % до 35 % 

посадових окладів на загальну суму 121,8  тис.  

На шкільних святах із нагоди вручення атестатів про середню освіту 12 

соціально обдарованим випускникам 2014 року були вручені премії міського 

голови в розмірі 100 грн.  

Наші діти відзначені стипендіями і на обласному та Всеукраїнському 

рівнях. Стипендії голови ОДА у 2014 році отримували 4 учнів,  у 2015 їх будуть 

отримувати 4 учнів, стипендії Президента — 1 учениця у 2015 році, 

Міжнародну премію ім. Тараса Шевченка — 1 учениця у 2014 році. 

Значний внесок у роботу із інтелектуально обдарованими дітьми вносить і 

робота створеної у 2013 році Конотопської міської малої академії наук.   ЇЇ 

вихованцями у 2014 році стали 300 дітей.  

Переможцями ІІ (обласного) етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 

році було 22 учня з 45, а це складає 44%.  Уже проведено міський конкурс-

захист робіт у 2014-2015 навчаальному році.  На конкурс були надані  86 робіт 

на  36 секціях, до участі у обласному конкурсі -захисті, який відбудеться у 

лютому 2015 року,  допущено  60  робіт. 

Учасниками ІІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році було 

9 учнів,  з них 5  зайняли призові місця.  

Запорукою успішного наукового розвитку та мотивації до занять наукою 

серед учнів 6-9 класів є активна популяризація їхньої діяльності. З цією метою 

було організовано та проведено в квітні 2014 року конкурс-захист реферативно-

дослідницьких робіт “Найкращий юний науковець року — 2014” та “МАН-

Юніор”.  Переможцями Всеукраїнського інтерактивного конкурсу “МАН-

Юніор” було 4 учня з 6.  

Починаючи з вересня 2014 року вперше  було організовано ряд зустрічей 

конотопських школярів із науковцями та виїзди груп школярів до вищих 

навчальних закладів м. Києва, лабораторного комплексу національного центру 

“Мала академія наук”. Для вихованців Конотопської МАН організовано 

науково-популярний виїзний лекторій “Наноматеріали і нанотехнології — 

основа науково-технічної революції ХХІ століття”.   Узяли   участь наші учні і  



у заході “День комети” у Київському Центрі науки та мистецтва при 

національному центрі Мала академія наук України. Конотопські школярі також 

ознайомилися із роботою Технічної студії “Винахідник” (м. Київ).   

Налагоджена тісна співпраця Конотопської МАН із  науковцями 

КіСумДУ,  які проводять для дітей лекції і практичні заняття, консультації, у 

тому числі і для педагогів шкіл,  є членами журі конкурсу-захисту науково-

дослідних учнівських робіт. 

 Значна увага приділяється і роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами.  

 Консультації та рекомендації   батькам, що виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, педагогічним та медичним працівникам та 

працівникам соціальних служб надає міська психолого-медико педагогічна 

консультація (ПМПК), яку очолює методист методичного кабінету відділу 

освіти Блонова Т.М.. Найчастіше звертаються за консультацією з питань 

порушень мовного та інтелектуального розвитку дітей, порушень поведінки  та 

інших проблем. Всього таких консультацій у 2014 році було надано 465.  

Протягом 2014 року було проведено 14 засідань ПМПК, з них 3 – за 

участю обласної ПМПК,  у ході яких було вивчено та надано рекомендації 257 

дітям. Індивідуально-корекційну допомогу (заняття) за запитом батьків або 

осіб, що їх замінюють,  на базі ПМПК отримало 17 дітей, з них: 5 дітей 

шкільного віку та 12 дітей дошкільного віку.  Загальна  кількість дітей 

шкільного віку з особливими освітніми потребами 349 осіб.     

Діти з особливими потребами систематично залучаються до позакласних 

та позашкільних заходів, при цьому враховуються їх здібності, інтереси та стан 

здоров’я. У 2014 році у  позашкільних закладах навчалося  118 дітей з 

психофізичними порушеннями.  

Система позашкільної освіти міста налічує 7 навчальних закладів. У 

гуртках  і творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів навчається 

4298 тис. вихованців (70%). Порівнюючи з 2012-2013 навчальним роком можна 

зазначити, що кількість вихованців зросла на 10%. Вихованці позашкільних 

навчальних закладів були активними учасниками міських, обласних та 

всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок та фестивалів.  

        Діяльність позашкільних навчальних закладів міста була профінансована з 

місцевого бюджету сумою у розмірі  6095,1 тис.грн.. Середня вартість 

утримання одного вихованця позашкільних закладів – за 2012 рік – 1529 грн., за 

2013 рік – 1556 грн.,  у 2014 році – 1450 грн..  

 Місто Конотоп може по праву пишатися системою позашкілля, адже 

робота  цих закладів є результативною, а вихованці та керівники гуртків беруть 

участь у заходах обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.  
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мистецтв 
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5 12 



 Всеукраїнський 12 1 

 Міжнародний 3 3 

ЦДЮТ обласний 20 38 

 Всеукраїнський 11 15 

 Міжнародний 3 2 

Дитяча художня 

школа 
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 Всеукраїнський 5 8 

 Міжнародний 3 - 

Станція юних 
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 Всеукраїнський 5 2 

Станція юних 

туристів 
міський 

11 20 

 обласний 11 8 

 Всеукраїнський 1 1 

Станція юних 

техніків 
міський 

3 10 

 обласний 2 6 

У 2014 році наказом Міністерства освіти і науки України  звання  

Зразковий художній  колектив  було присвоєне творчому телевізійному 

обєднанню «Ми плюс «Кон-такт» ЦДЮТ (керівник  Платонов Олександр Ільїч) 

та вокальному коллективу “Співаночка” дитячої школи мистецтв (керівник 

Трусенко Ірина Віталіївна).  

Діяльність позашкільних навчальних закладів систематично 

висвітлюється у ЗМІ. У цьому році на території міста було представлено 8 

рекламних білбордів про позашкільні навчальні заклади. Наявність такої 

зовнішньої яскравої реклами сприяє залученню якомога більшої кількості дітей 

до позашкільної освіти. 

У 2014 році завдяки домовленості із Народним депутатом України Ігорем 

Молотком 9 кращим вихованцям позашкільних навчальних закладів міста були 

вручені сертифікати на отримання премій від народного депутата. Протягом 

року цим дітям на банківські картки надходить щомісячно сума у розмірі 200 

грн. 

 

 Пріоритетом у виховній роботі в 2014  році стали національно-

патріотичне та військово-патріотичне виховання учнів. 

У рамках святкування 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у 

навчальних закладах міста   було проведено 12 масових   заходів, до яких 

залучено усіх учнів 1-11 класів.  

Відповідно до  незвичайних і трагічних подій, що відбуваються в 

останній час на території нашої держави, у навчальних закладах проводяться 

уроки мужності, темами яких є героїзм та витривалість українських військових 



та добровольців, їх вірність присязі українському народові, прагнення до 

свободи та державної незалежності. 

 Діти всіх навчальних закладів міста долучились до проведення 

різноманітних  акцій з підготовки листів і малюнків захисникам Вітчизни, 

підтримавши українське військо, яке бере участь в антитерористичній операції 

на Сході України. Було проведено чисельні благодійні акції зі збору коштів для 

поранених та воїнів, які перебувають в зоні АТО.  Спільними зусиллями 

батьківського, педагогічного та учнівського колективів було зібрано більш ніж 

30 тис. грн. Організовано виставку-продаж ялинкових прикрас у рамках 

проведення традиційного конкурсу «Замість ялинки — букет».  Навчальні 

заклади активно долучилися до благодійних акцій по збору коштів для потреб 

воїнів АТО під час святкування Дня міста та до акції «Тепло долонь  солдатам 

України», що була проведена 17 січня 2015 року у МБК «Зоряний». У ході акції  

було зібрано суму  у розмірі 18,0 тис. грн. 

 Ефективність функціонування системи  освіти значною мірою залежить 

від  наявності кваліфікованих педагогічних кадрів.   У навчальних закладах 

міста працюють 266 педагогів вищої кваліфікаційної категорії, три Заслужених 

учителі України, один Заслужений тренер України, 40 учителів-методистів, 4 

вихователі-методисти,  105  старших учителів.  У 2014 році успішно 

проатестовано 163 педагогічних працівники дошкільних, позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Системно ведеться робота по омолодженню педагогічних кадрів. 

Протягом 2014 року на заслужений відпочинок пішли 25 працівників 

освітянської галузі, було прийнято у заклади освіти 17 випускників 

педагогічних вузів. 
Мають педагоги міста і певні здобутки у освітянських професійних 

конкурсах. Традиційно щороку проводяться   міські конкурси педагогічної 

майстерності  «Кращий класний керівник», «Кращий вихователь» та «Кращий 

керівник гуртка». Учитель географії СШ № 2 Цибіна Галина Іванівна стала 

лауреатом ІІ (обласного) етапу конкурсу «Вчитель року-2014», а вчитель 

початкових класів  СШ № 3 Юрченко Оксана Михайлівна – переможцем ІІ та 

учасником  ІІІ (Всеукраїнського) етапу цього конкурсу. Учитель СШ № 3 Олех 

А.П. у 2014 році гідно представляв Конотоп у             м. Києві та став 

переможцем Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості”.  
 Одним із найбільш важливих питань, що  належать до моєї компетенції,  є  

функціонування закладів освіти та забезпечення їх безперебійної роботи в 

осінньо-зимовий період. Місцевим бюджетом для проведення капітальних 

ремонтів та реконструкцій закладів освіти міста у 2014 році були заплановані 

кошти в сумі 4933,8 тис.грн.  

Здійснено  капітальний ремонт покрівлі СШ №3, вартістю 70,0 тис.грн. 

Завершені роботи по капітальному ремонту фасадів ЗОШ №11 на суму 70,0 

тис.грн. та НВК: ЗОШ I ст.-ДНЗ, на суму 197,7 тис.грн. Здійснено капітальний 

ремонт покрівлі ДНЗ №11, на суму 174,0 тис.грн. та ДНЗ №8 на суму 179,3 

тис.грн. Розроблена ПКД по капітальному ремонту прибудови туалету СШ 

№12. 



 Завершені роботи по капітальному ремонту фасаду СШ №2, продовжено  

роботи по капітальному ремонту приміщення художньої школи. Проведені 

роботи по капітальному ремонту фасаду СШ №3 на суму 475,0 тис.грн. та 

капітальному ремонту фасаду ПЗОШ на суму 600,0 тис.грн. 

 Завершені роботи по капітальному ремонту покрівлі СШ №9 на суму 

400,0 тис.грн. 

Проведені у 2014 році поточні ремонти були спрямовані на найбільш 

аварійні об'єкти: покрівлі, каналізаційні та електричні мережі.   Загальна сума 

коштів, використаних на поточні ремонти в закладах освіти міста  213,2 

тис.грн. 

Проблемними залишаються питання  завершення робіт на об'єктах, 

розпочаті у 2014 році. Це  обладнання твердопаливних котелень у СШ № 9 та 

ПЗОШ, завершення капітального ремонту фасаду ПЗОШ та майданчика зі 

штучним покриттям ЗОШ №5. Потребують  капітальних ремонтів дахи 8 

навчальних закладів. Є потреба у  облаштуванні водовідведення у СШ №2, 

реконструкції даху корпусу №3 табору «Мрія» та добудові  адміністративного 

корпусу та електрозабезпечення стадіону “Локомотив”  ДЮСШ Михайла 

Маміашвілі.  
Створення сприятливих умов для розвитку культури  та  

відродження  національних духовних традицій 

Базова мережа закладів культури міста збережена та залишається 

стабільною, складається з 5 бібліотек, двох  дитячих музичних шкіл,  двох 

будинків культури, міського краєзнавчого музею та двох його відділів, центру 

культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир», сільського центру культури і дозвілля 

села Підлипне. 

Чисельність працівників закладів культури міста складає 175 осіб, серед 

них: 152 особи з вищою освітою, 108 фахових спеціалістів (за звітний період 

прийнято 9 молодих спеціалістів, що вдвічі більше ніж у минулому році), 36 

осіб пенсійного віку, у порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилася на 

10 %.  

У 2014 році фінансування галузі склало 9126,5 тис.грн, що становить 

104,7% до 2013.  Протягом року забезпечено режим економного використання 

бюджетних коштів у сумі 413,1 тис.грн., зокрема: економія заробітної плати -  

127,8 тис.грн., економія енергоносіїв - 37,4 тис.грн., інші видатки (у тому числі 

заходи) - 247,9 тис.грн.. 

На капітальні видатки для закладів культури з місцевого бюджету було 

виділено 763,7 тис. грн., з них на капітальні ремонти (краєзнавчого музею, 

центральної бібліотеки, центру культури і дозвілля, дитячої музичної школи 

№1)  - 722 тис. (на 38 % більше ніж у минулому році), на придбання 

матеріальних цінностей (книг, оргтехніки та муз.апаратури) – 41,0 тис. грн.. У 

закладах проведено поточних ремонтів на суму 40,3 тис.грн., що становить 

104,4%  по відношенню до  2013 року. Проведено  енергозберігаючих заходів 

на суму 87,6 тис.грн..  Деякі заходи проведені за власні (зекономлені) кошти.  

На покращення матеріального стану закладів культури міста використано 93,3 

тис.грн., що становить 107,5% до 2013 року.  Від платних послуг закладами 



культури отримано коштів у сумі 469,9 тис. грн., що складає 106,8% від плану 

та 106,6 % до минулого року.     

Незважаючи на скрутні економічні часи, місто підтримує традиції 

насиченого культурно-мистецького життя. У минулому році проведення жодної 

урочистої дати, жодного конкурсу чи  фестивалю не було відмінено. Проведено  

17 загальноміських культурно-мистецьких свят, серед них: заходи з нагоди 25-ї 

річниці виведення військ з республіки Афганістан, День Перемоги, День 

скорботи,  День міста, День Прапора та День незалежності та інші.. Творчі  

колективи та окремі виконавці міста взяли участь у 36 міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, обласних та  міських творчих конкурсах та 

посіли на них 87 призових місць,що  на 16 % більше, ніж у минулому році.. 

П’ять колективів художньої самодіяльності мають почесне звання «народний 

аматорський», один з них – ансамбль танцю «Фрі-Денс» набув у 2014 році це 

звання вперше.  Розширюється жанрова спрямованість фестивальних заходів, 

протягом року за спонсорські кошти реалізовано власні успішні культурні 

практики: щорічний міський пленер «Барви Малевича», фестиваль юних 

вокалістів «Зірки надій», обласний фестиваль-конкурс виконавців на духових 

та ударних інструментах «Дзвінкоголосі сурми», відкритий регіональний 

фестиваль «Шлях до зірок», обласний конкурс-фестиваль виконавців на 

народних інструментах «Конотопська розсипуха», відкритий міський 

фестиваль-конкурс хореографії імені Віри Бондаренко.  

Пріоритетним напрямком діяльності галузі було відзначення 200-річчя 

від дня народження Тараса Шевченка. Згідно з розробленим Планом заходів, 

проведено багато заходів, у т.ч. нестандартних: влаштування виставки творів 

мешканців міста «Тарас у пам’яті народній» -  картин, вишиванок, портретів 

«кобзаря», випуск сувенірних календарів «Тарас Шевченко в будинку 

Лазаревських»,  прем’єра  вистави народного драматичного колективу будинку 

культури «Зоряний» «Барикади думок», заснування  І-го міського конкурсу 

композиторського та аматорського мистецтва «Струни кобзаревого серця». 

Взагалі в закладах культури проведено 286 культурно-мистецьких заходів – 

концертів, вистав, презентацій, акцій та виставок. Провідною у діяльності 

закладів культури була тема патріотизму, виховання національної гордості та 

гідності, вивчення та пропагування національного культурного надбання. 

Вперше команда працівників культури та освітян взяла участь у Міжнародному 

фестивалі «Парад вишиванок-2014» та здобула для міста 5 лауреатських 

нагород. Вперше проведено обласне патріотичне свято «Козацькому роду нема 

переводу», що планується проводити в нашому місті щорічно.  

З початку антитерористичної операції на сході держави працівниками 

культури міста організовано проведення низки заходів по збору коштів для 

учасників АТО: благодійна акція «Від серця митця до серця солдата», 

благодійна вистава просто неба «Барикади думок» у День міста, благодійний 

аукціон картин, художників-учасників пленеру «Барви Малевича», благодійна 

купівля та передача  колекції фотоапаратів, мовчазна акція «Пам’яті героїв», 

спільний проект музею та Національного історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця» по проведенню екскурсій  для переселенців із зони 



АТО, виставка фотодокументів «Герої не вмирають», присвячена  героям 

Небесної стоні та воїнам, що загинули у зоні АТО, в експозиції  41 світлина 

загиблих – уродженців Сумщини. Новим культурно-мистецьким проектом у 

2014 році стала «Мистецька вітальня», в рамках якої відбулися презентації 

художніх альбомів,  авторські вечори, лекція-концерт «Від класики до джазу», 

вечір «Від всієї душі» для людей з вадами зору, вечір романсу «Золоті розсипи 

солоспівів», вечір української музики «Світ одвічної краси», тощо. Відділом 

культури і туризму започаткований та проведений конкурс професійної 

майстерності «Кращий бібліотекар року». Застосовуються новітні методики у 

проведенні заходів бібліотечними працівниками, зокрема  влаштування 

«бібліогалявини» та «буккросингу» - акції обміну книгами – у рамках 

проведення Дня захисту дітей. Розпочато роботу з вшанування видатних 

конотопців – знято відеофільм «Казимир Малевич та Микола Рославець. 

Станція відправлення – Конотоп», вивчається питання щодо присвоєння 

дитячій музичний школі №1 імені видатного музиканта та композитора Миколи 

Рославця, який проживав у нашому місті, та відзначення в місті у 2015 році 

року Малевича. 

Але є й низка проблем, які продовжують існувати на даний час. Це 

недостатнє фінансування капітальних ремонтів закладів культури, обмежене 

фінансування придбання літератури для бібліотек, зокрема, україномовної, 

придбання музичних інструментів та нотної літератури для дитячих музичних 

шкіл. Не все вдалося вирішити з запланованих на 2014 рік завдань, зокрема: 

-поповнити експозицію музею авіації новими експонатами та завершити 

ремонт пошкоджених вертольотів; 

-оновити в повній мірі базу музичних інструментів дитячих музичних 

шкіл; 

-придбати нові сценічні костюми для проведення міських заходів; 

-здійснити паспортизацію об’єктів культурної спадщини. 

 

 

 

 

Розвиток фізичної культури та спорту 

Згідно посадових обов’язків несу відповідальність за розвиток галузі 

фізичної культури та спорту в місті, сприяння діяльності мережі закладів 

фізичної культури і спорту. Для реалізації цих напрямків  у нас є 2 стадіони, 27 

спортивних  залів, 4 футбольних поля. У дитячо-юнацькій спортивній школі 

Михайла Маміашвілі культивуються шість олімпійських видів спорту: 

баскетбол, гандбол, футбол, греко-римська боротьба, лижні гонки, легка 

атлетика. Працює 27 тренерів-викладачів. У 2014-2015 навчальному році діють 

64 навчальних груп, де займаються 812 учнів. 

Головним досягненням 2014 року став виступ вихованця ДЮСШ 

М.Маміашвілі Масика Олексія на ІІ Юнацьких олімпійських іграх, що 

проходили у Китаї - 3 місце, та перемога у Чемпіонаті України серед дорослих 

Кучмія Миколи у ваговій категорій до 130 кг. Також Чемпіоном світу серед 



юніорів з карате став Маленко Олександр;  заслуговують на увагу  успіхи 

вихованки відділення «Гандбол» Поцелуєвої Марини, яка в цьому році 

отримала звання – «майстер спорту України» та стала членом юніорської  

збірної команди України  та гравцем команди прем’єр-ліги Чемпіонату України 

(ГК «Дніпрянка»).  

До успішних  результатів додалися  виступи учнів відділення «Греко-

римська боротьба» - 5 золотих та 1 бронзова медаль на чемпіонаті України в 

різних вагових категоріях (навесні) та 8 медалей на чемпіонаті України в 

жовтні. Матяш Артем вдало  дебютував на молодіжному  чемпіонаті України – 

ІІ місце.  

Через складні погодні зимові умови в 2014 році був проведений тільки 

один чемпіонат України, але наші лижники здобули  чотири золоті  та дві срібні 

медалі Чемпіонату. Також стали абсолютними переможцями обласних змагань 

серед команд спортивних шкіл області та посіли І місце на чемпіонаті області з 

лижних гонок серед міст та районів. Желєзна Валерія стала кращою лижницею 

Сумської області серед юніорок. За підсумками засідання технічного комітету 

Міністерства молоді та спорту України четверо лижників зараховані до складу 

молодіжної збірної команди України. На даний момент троє лижників беруть 

участь в навчально-тренувальному зборі в Фінляндії за рахунок державного 

бюджету. Вже у 2015 році вихованка відділення лижних гонок Желєзна Валерія 

виконала норматив майстра спорту України, а Головань Євген буде брати 

участь у юнацькому європейському Олімпійському фестивалі з зимових видів 

спорту в Австрії. 

Футбольна  команда  дівчат «Вікторія»  два роки поспіль радує нас 

медалями Всеукраїнського рівня. Вона в 2014 році посіла ІІ місце на чемпіонаті 

України з футзалу. В жовтні відбулися змагання на Кубок  футбольних центрів 

України, де конотопські дівчата в зональних змаганнях посіли перше місце, а в 

фінальних змаганнях у складі регіональної команди (Харківська, Чернігівська 

та Сумська) стали бронзовими призерами. 

У 2014 році до складу Національних збірних команд увійшло 18 

спортсменів,  вихованців нашого міста, з видів спорту (стендова стрільба, лижні 

гонки, біатлон, греко-римська боротьба, гандбол), у 2013 році було 8 осіб. 

Вперше в минулому році було проведено міський фестиваль тхеквондо, 

який зібрав всіх шанувальників цього виду фізичного гарту. Ми і в подальшому 

готові підтримувати будь-які творчі ідеї міських федерацій з видів спорту. 

Міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

проведено 62 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів. Міські 

спортсмени взяли участь у обласному конкурсі «Олімпійське літо» та стали 

переможцям. 

З 1 квітня по 30 квітня було проведено Всеукраїнський місячник “Спорт 

для всіх–спільна турбота”, на всіх спортивних майданчиках за місцем 

проживанням був зроблений поточний ремонт на суму 4227 грн. із міського 

бюджету.  

Також у листопаді були здійснені поточні ремонтні роботи при підготовці 

до зимового сезону на 3 спортивних майданчиках.  



Протягом 2014 року з бюджету розвитку виділено 170,0 тис. грн. на 

проведення капітального ремонту будівлі МЦФЗН «Спорт для всіх» по                

вул.Б.Хмельницького,24, що були використані на виготовлення проектно-

кошторисної документації, ремонт даху, мощення, встановлення 

енергозберігаючих вікон та оновлення фасаду будівлі. Міським центром  

«Спорт для всіх» за 2014 рік зароблено 36,5 тис. грн., в 2013 було 30 тис. грн. 

За кошти міського бюджету придбано татамі, захисну сітку для стадіону 

«Локомотив» ДЮСШ М.Маміашвілі та лижне спорядження для відділення 

«Лижні гонки» ДЮСШ М.Маміашвілі. 

Реалізація молодіжної політики 

Протягом 2014 року здійснювалась реалізація міської програми 

«Молодь». Проведено ряд заходів інтелектуальної та творчої спрямованості 

серед молоді: молодіжна інтелектуальна гра «Брейн-ринг», конкурсна програма 

«Таланти багатодітної родини», міський кінофестиваль «Рудий кінь», 

урочистості з нагоди Дня студента. Підтримується КВН-івський рух у місті, 

завдяки чому вперше в минулому році наша команда «5 школа» увійшла до 

фіналу обласних КВНівських ігор.  

Згідно посадових обов’язків відповідаю за популяризацію національних 

народних традицій на території нашого краю. На початку 2014 року був 

започаткований  молодіжний фестиваль народних звичаїв «Щедра зима» за 

участі творчих колективів професійно-технічних закладів міста. В грудні 2014 

року ми провели цей захід у більш розширеному форматі, із залученням вищих 

начальних закладів міста. Важливим є те, що до складу творчих колективів 

входили не лише учні ДПТНЗ та студенти ВНЗ, але й працівників цих установ, і 

навіть діти.  

Значна увага приділяється студентському самоврядуванню,  оскільки це 

дієвий механізм залучення молоді до суспільного життя нашого міста. За участі 

представників Конотопського студентського парламенту, студентів вищих 

навчальних закладів міста впорядковано територію дитячого майданчика 

благодійного фонду тяжкохворих дітей «Серця любові». Задля  розкриття 

потенціалу молоді, розвитку управлінських якостей у листопаді відділом 

міської ради у справах молоді та спорту спільно з сектором з питань 

внутрішньої політики був проведений захід «Молодь у владі», в рамках якого 

студентські активісти мали можливість спробувати себе в ролі  перших осіб 

керівництва міста та керівників виконавчих органів міської ради.  

Підтримується діяльність молодіжних громадських організацій. 

Молодіжною  організацією студентів «Новий час» спільно з відділом молоді та 

спорту, Політехнічним технікумом КІСумДУ проведено фестиваль 

патріотичної пісні «Від серця до серця». Ситуація в Україні  спонукала до 

проведення низки  молодіжних заходів патріотичного характеру:  це флешмоби 

«Молодь Конотопа за мир» та «Молодь Конотопа за єдність України»; в рамках 

Дня молоді патріотична акція «Я – українець»;  мистецька благодійна акція 

«Від серця митця до серця солдата» по збору коштів для бійців АТО; з нагоди 

відзначення Дня Державного Прапору України  молодіжна акція «Конотоп за 



єдину країну»; у вересні проведено студентський концерт під відкритим небом 

«Разом до перемоги».  

Представниками Конотопського студентського парламенту було 

організовано у супермаркетах «Фора» та «Еко» збір продуктів харчування для 

жителів м. Слов’янськ. У жовтні був проведений велопробіг «Акція миру» за 

участі жителів м.Слов’янська. У зв’язку з недостатнім фінансуванням 

молодіжних заходів на місцевому рівні, відсутності такого фінансування з 

державного бюджету сьогодні вивчаємо  питання залучення інвестицій з 

грантових фондів для реалізації молодіжної політики, створення умов для 

дозвілля молоді та розширення співпраці з громадськими молодіжними 

організаціями. 

На належному рівні пройшла у місті оздоровчо-відпочинкова кампанія 

влітку 2014 року. Працювали 3 заміські табори  («Мрія», «Супутник», 

«Зорька»),  21 заклад  для дитячого відпочинку з денним перебуванням. У 

заміських таборах оздоровлено 1589 дітей ( у 2013 році – 1434 дитини), ще 20 

дітей були направлені на оздоровлення до державного підприємства  

«Український дитячий центр  «Молода гвардія».  У заміський табір «Мрія» у 

2014 році направлено 62 дитини пільгових категорій за рахунок коштів 

міського та обласного бюджетів,   54 дитини оздоровились у пересувному 

таборі наметового типу  «Сузір’я» в Лебединському районі.  

Основною проблемою залишається низький рівень фінансування галузі 

молоді. Протягом останніх 4 років сума фінансування лишається незмінною і 

складає 25,0 тис. грн. на рік. 

Вбачаю за необхідне у майбутньому розширювати рамки впливу на різні 

категорії молоді, вивчати культурні та соціальні запити підростаючого 

покоління та умови для їх самореалізації. 

Соціальний та  правовий захист неповнолітніх 

Одним з пріоритетних питань міської влади є розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В 2014 році поставлено на первинний облік 34 посиротілі дитини, з них: 

14 - у зв’язку з позбавленням батьків батьківських прав, 

2 - у зв’язку зі смертю батьків, 

2 - у зв’язку з визнанням батьків недієздатними; 

14 – у зв’язку з відібранням у батьків без позбавлення їх батьківських 

прав; 

2 – у зв’язку із залишенням дітей в пологових будинках. 

З 34 посиротілих дітей протягом 2014 року: 

23 влаштовано  під опіку,  

3 – до прийомних сімей; 

1 дитина усиновлена, 

1 - повернута на виховання в сім’ю, 

для 4 дітей здійснюється підбір прийомної родини, 

з 1 дитиною встановлено контакт з усиновителями – готуються 

документи до суду щодо усиновлення дитини; 



1 дитина до моменту постановки на облік  навчалась в державному 

професійно-технічному закладі і наразі перебуває під опікою адміністрації 

закладу, навчається  на повному державному забезпеченні. 

На даний час в місті функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких 

виховується 9 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та 6 

прийомних сімей, де знайшли сімейний затишок 11 дітей.  Протягом 2014 року 

до прийомних сімей міста було довлаштовано 2 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які мають вади здоров’я. 

На виконання основних положень  Конвенції ООН про права дитини, 

законів України  щодо запобігання соціальному сирітству прийнята  Міська з 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2014-2016 роки, яка затверджена 

рішенням міської ради від 27.11.2013 (41 сесія 6 скликання). 

Для забезпечення права дітей на сімейне оточення, в 2014 році здійснено 

6 односторонніх усиновлень (2013 рік-1 дитина) за рішенням Конотопського 

міськрайонного суду та усиновлено 2 дітей з первинного обліку служби 

Конотопської міської ради у справах дітей районним судом м.Суми (2013 рік – 

2). 

Банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

нараховує 164 дитини (2013 рік-156 дітей), з них 33 дітей-сиріт (2013-30 дітей-

сиріт),  131  дитина, позбавлена батьківського піклування (2013 - 126 дітей, 

позбавлених батьківського піклування). 

Із 164 дітей виховувалися: 

в сім’ях опікунів, піклувальників – 133 дитини, 

в прийомних сім’ях – 10 дітей, 

в дитячих будинках сімейного типу – 7 дітей, 

в державних закладах – 14 дітей. 

Відсоток дітей, влаштованих до сімейних форм виховання становить 92% 

(2013 рік – 91%). 

З метою реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян 

забезпечується соціальне інспектування родин, інформація про які надходить 

від суб’єктів соціальної роботи. 

Протягом 2014 року соціальним обслуговуванням було охоплено 23 сім’ї, 

в яких існував ризик вилучення дітей із сім’ї. 

Станом на 01.01.2015 на обліку служби міської ради у справах дітей 

перебуває 22 дітей, що опинились в складних життєвих обставинах у зв’язку з 

ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків. 

Такі діти проживають в несприятливих умовах, які можуть згубно 

впливати на їх фізичне і психічне здоров’я, можуть спричинити асоціальну 

поведінку. 

В 2014 році на облік було поставлено 22 дітей, з них 19 у зв’язку з 

ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків, 1 дитина у зв’язку із 

зафіксованим фактом вчинення фізичного насильства над дитиною та 2 дітей 

потрапили на облік у зв’язку з частим залишенням місця постійного 

проживання (в 2013 році на облік було поставлено 14 дітей: у зв’язку з 



ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків – 13; у зв’язку із 

залишення місця постійного проживання – 1). 

Збільшення кількості дітей, поставлених на облік, зумовлене тим, що 

сім’ї, які потрапили в поле зору соціальних служб є багатодітними. Так з 3 

сімей на облік потрапили 12 дітей. 

Протягом року з обліку дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах, з позитивним результатом було знято 10 дітей. Ситуація в сім’ях, 

де виховуються зазначені діти в результаті роботи соціальних служб змінилась 

на краще. 

Але поряд з цим 3 дітей були зняті з обліку у зв’язку з позбавленням 

батьків батьківських прав та 7 - у зв’язку з відібранням їх у батьків без 

позбавлення батьківських прав.  

Комплекс заходів, направлених на оздоровлення та реабілітацію 

нормального функціонування сім’ї   бажаних результатів не дав, але наразі діти, 

батьків яких суд позбавив батьківських прав або обмежив їх права на дітей, 

стовідсотково влаштовані до сімейних форм виховання. 

З метою запобігання бездоглядності дітей працівниками служби у справах 

дітей постійно здійснюються профілактичні рейди, що мають на меті у випадку 

несприятливих обставин в сім’ї оперативно на це відреагувати та 

унеможливити перебування дитини в загрозливому середовищі. 

Протягом 2014 року здійснено 31 рейд «Сім’я». Обстежено умови 

проживання 118 сімей, де виховується 239 дітей.  52 батьків попереджено про 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків, їм роз'яснено 

наслідки ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей; 

25 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до 

ст.184 КУпАП за неналежне виконання батьківських обов’язків. 

Службою у справах дітей в 2014 році підготовлено 19 позовів про 

позбавлення батьківських прав за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків та 7 позовів про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. 

Наразі діти, батьків яких суд позбавив батьківських прав або обмежив їх 

права на дітей, влаштовані до сімейних форм виховання. 

З метою популяризації сімейних форм виховання, за сприяння студентів 

Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського 

державного університету, які навчаються за напрямком «Соціальна робота» з 

нагоди Дня усиновлення було проведене опитування мешканців міста щодо їх 

ставлення до влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в сім’ї громадян та обізнаності щодо порядку усиновлення, 

влаштування під опіку та створення прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу. 

Як свідчать результати опитування сто відсотків респондентів позитивно 

ставляться до людей, які беруть дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на виховання в сім’ї, але лише 14% опитаних висловили свою готовність взяти 

в сім’ю знедолену дитину. 



Станом на 01.01.2015 із 164 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що перебувають на обліку служби у справах дітей, 

мають житло: 

на  праві власності -  16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 на праві користування – 92 дитини-сироти та дитини, позбавлені 

батьківського піклування. 

З 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не 

мають власного житла, 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, поставлені на квартирний облік і 47 дітей-сиріт  та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, планується поставити на квартирний 

облік відповідно статті 39 Житлового Кодексу України по досягненню ними 16-

річного віку. 

Забезпечується збереження житла, в якому проживали діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування в сім’ї громадян або 

заклади шляхом його закріплення за вищезазначеними дітьми.  

Протягом 2014 року встановлено опіку над майном та житлом 14 дітей, та 

закріплено право користування житлом 18 неповнолітніх.  

Постійно поновлюється реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

Протягом звітного періоду 2014 року 4 дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яким виповнилось 16 років, поставлено на квартирний облік.  

З метою контролю за станом утримання житла, що належить дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності або 

користування, в 2014 році проведено 109 обстежень житла. 

На даний час міська влада може при необхідності  забезпечити осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування кімнатою в 

гуртожитку, які з цією метою знаходяться в резерві, але слід відмітити, що діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають житла, 

відповідно до законодавства мають забезпечуватися благоустроєним житловим 

приміщенням. 

Тому з огляду на зазначене вище забезпеченість впорядкованим житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 

залишається  проблемним питанням. 

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів сім′ї, дітей та молоді 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечує 

організацію та проведення  соціальної роботи із соціально незахищеними 

категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги.        

У 2014 році основна робота центру була направлена на здійснення 

соціального супроводу, надання соціальних послуг та проведення 

інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.  

Згідно із затвердженим штатним розписом, кількість посад у центрі на 

початок 2014 року складала 16 одиниць. 17.06.2014 відбулося скорочення 



штатної чисельності фахівців із соціальної роботи на 9 посад. На даний час у 

центрі працює 7 працівників,  з них 4  - фахівці із соціальної роботи.  

Затверджені видатки 

                                                                                                                     тис. 

грн. 

 2012 2013 2014 

Утримання центру 652,6 652,4 582,4 

Програми та заходи 

центру 

20,0 20,0 20,0 

 

У 2014 році ценром відвідано 7340 сімей та 841 особу; надано 12346 

соціальних послуг;  проведено 17 засідань комісії по роботі з сім’ями; 

розглянуто 297 справ  сімей та осіб.  

Основна проблематика складних життєвих обставин – це зневажливе 

ставлення та складні стосунки в сім’ї; недостатня увага до виховання, розвитку 

та догляду за дітьми; відсутність необхідних документів, державних соціальних 

допомог; потреба у влаштуванні на роботу, на навчання; схильність дитини до 

правопорушень; зруйноване житло, зіпсовані документи та речі внаслідок 

пожежі; відсутність у батьків навичок догляду за дітьми, ведення домашнього 

господарства; схильність батьків до надмірного вживання алкоголю  та ін. 

Показники  здійснення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у 

складних життєвих обставинах      

 

 2012 2013 2014 

Кількість сімей, що опинилися у складних  

життєвих обставинах, виявлених 

суб’єктами  

соціальної роботи  

113 179 204 

Кількість здійснених соціальних 

інспектувань  
745 1548 881 

Кількість сімей, охоплених соціальним  

супроводом та дітей в них 
75/144 183/318 104/167 

Кількість наданих послуг в ході здійснення 

соціального супроводу 

1312 4625 3211 

 

Кількість сімей, що були зняті з 

соціального 

супроводу  

7 122 96 

  

Вирішуючи одне з важливих питань сьогодення, що стосується роботи з 

неповнолітніми та молоддю, які вступили в конфлікт із законом, центром 

соціальних служб організовано роботу щодо забезпечення соціального 

супроводу, контролю за поведінкою та реабілітації неповнолітніх та молоді, які 

засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, звільнені від 

відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково. 



Показники соціальної роботи з особами, які перебувають  

у конфлікті з законом   

 2012 2013 2014 

Кількість осіб, які звільнилися з місць  

позбавлення волі, охоплених послугами 
8 17 16 

Кількість осіб, які відбувають покарання у 

місцях позбавлення волі, охоплених 

послугами 

35 40 29 

Кількість осіб,  які засуджені до покарань, не 

пов'язаних з позбавлення волі, охоплених 

послугами 

182 77 59 

Групових профілактично-інформаційних заходів у 2014 році проведено- 

334,  у 2013 – 326, у 2012 – 186. 

Основними нашими  напрацюваннями з попередніх років і на сьогодні є: 

1.Заходи соціальної реабілітації для дітей з вадами здоров’я на базі БФ 

для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові»; 

2.Інформаційні заходи щодо впровадження альтернативних форм 

сімейного виховання, формування правової культури, профілактики насильства 

в сім’ї, профілактики ВІЛ/СНІДу; збереження репродуктивного здоров’я; 

недопущення торгівлі людьми.  

3.Заходи з нагоди Дня матері та Дня сім’ї, Клуб прийомних сімей; 

4.Заняття програми соціальної адаптації для дітей-сиріт з числа учнів 

старших та випускних класів інтернатних закладів; 

Серед напрямків  та заходів, що запроваджені в роботу в 2014 році: 

1.Заняття виховної корекційно-розвивальної програми для неповнолітніх, 

які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

2. Профорієнтаційні заняття для учнівської молоді «Мандрівка до 

майбутньої професії»; 

3.Школа відповідального батьківства на базі жіночої консультації ЦРЛ;  

4.Школа дошлюбних стосунків; 

5.Сімейний клуб «Щаслива родина». Заняття в корекційній групі «Бути 

жінкою»; 

Важливим напрямком в 2014 році була робота з сім’ями, які переселилися 

з окупованої території та зони проведення АТО. За допомогою до центру 

звернулося 80 сімей даної категорії. Використовуючи особисту ініціативу, 

знання, наявні ресурси небайдужих громадян, працівники центру надали сім’ям 

допомогу речами першої необхідності (одяг, іграшки, гігієнічні засоби, 

канцтовари), інформаційну та психологічну підтримку, сприяння в організації 

змістовного дозвілля, отриманні дітьми новорічних подарунків, продуктових 

наборів та безкоштовних квитків на дитячі розважальні атракціони. 

Подолання неблагополуччя в сім’ях залишається пріоритетним 

напрямком роботи центру СССДМ на 2015 рік. Для цього необхідне 

систематичне  відвідування родин, профілактичні бесіди, індивідуальна робота 

з кожним членом сім’ї, ефективна діяльність суб'єктів соціальної роботи з 

сім'ями щодо раннього виявлення сімей, які входять до групи ризику. 



Очікуваними результатами роботи є попередження вилучення дитини з сім'ї, 

зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, 

створенню в громаді умов для утвердження сімейних цінностей, 

відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству. 

Проблемні питання в роботі викликають введені в дію зміни до 

нормативно-правової бази, відсутність підзаконних актів, втрата чинності 

відпрацьованих схем та алгоритмів, неузгодженість стосовно    процедури 

взаємодії щодо заходів з виявлення вразливих сімей з дітьми. На даний час 

також відсутні роз’яснення щодо механізму переведення на центри СССДМ 

функцій соціальних державних інспекторів управління соціального захисту 

населення  щодо контролю за цільовим використанням соціальних допомог та 

перевірки фактів домашнього насильства. 

Роботу у 2015 році будемо спрямовувати на виконання завдань, 

поставлених державою щодо  забезпечення якісного функціонування  мережі 

закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту у місті,  виконання 

законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, як 

державної, в усіх сферах суспільного життя, пропагування здорового способу 

життя на території міста та національно-патріотичне самоствердження 

мешканців Конотопа. 

 

 

 

Заступник міського голови                                          Т.М. Шерудило 

 


