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 Отримавши від громади міста Конотоп владні повноваження в  2017 

році я прагнув організувати роботу таким чином, щоб виконавчі органи ради 

та посадові особи якомога ефективніше виконували свої повноваження та 

обов’язки, діяли послідовно, з урахуванням інтересів територіальної громади. 

Саме тому при розгляді найгостріших проблем нам, як правило, вдавалося 

знаходити правильні, іноді й компромісні рішення, спрямовані на 

першочергове розв’язання тих питань, що, безпосередньо, впливали на стан 

соціально-економічного розвитку міста. 

В минулому році, через нестабільну політичну ситуацію в місті, 

незавжди вдавалося налагодити спільну роботу з депутатським корпусом та 

виконавчими органами. Замість зосередженості на здійсненні виконавчих 

функцій і повноважень місцевого самоврядування і спрямовання всіх зусиль 

на розв’язання повсякденних проблем жителів нашого міста частнина 

депутатського корпуса почала політичне протистояння, чим фактично 

паралізувала виконання багатьої напрямків роботи міської ради.  

Але, незважаючи на всі перепони, в кожній галузі вдалося досягти 

високих результатів. 

 

Надходження та використання коштів міського бюджету 

Бюджет місцевої громади є головним інструментом здійснення 

соціально-економічної політики. Від наповненості бюджету залежить 

своєчасне виконання зобов’язань по усіх видах захищених платежів 

(насамперед це заробітна плата бюджетникам), утримання на високому рівні 

надання всіх видів муніципальних послуг.  

Останнім часом місцеві громади формують бюджети в умовах 

невизначеності та постійних змін законодавчих актів, що безпосередньо 

впливають на обсяги доходної та видаткової частин. Цей рік не був 

виключенням. По видатковій частині бюджету  при формуванні бюджету на 

2017 рік міська влада в котрий раз зіткнулись з проблемою розбалансованості 

міського бюджету,  створеною на державному рівні:  

1. Починаючи з 2017 року Бюджетним кодексом передбачено 

розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів, видатки на утримання яких в повному обсязі 

здійснювалось за рахунок субвенції з державного бюджету. Тобто на  

фінансування з міського бюджету було перекладено заробітну плату 

обслуговуючого персоналу та інші видатки з  утримання закладів 

(енергоносії, харчування і т.д.) на загальну суму 28,0 млн.грн.. Субвенція з 

державного бюджету з 2017 року спрямовується лише на заробітну плату 

педагогічних працівників. 



2. Схожа ситуація по галузі «Охорона здоров’я». З 2017 року враховано 

передачу на фінансування з місцевих бюджетів видатків на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я в загальній 

сумі 11,5 млн.грн. 

3. Все це відбувається на тлі того, що чинні положення Бюджетного 

кодексу України не гарантують повного фінансового забезпечення 

задекларованих видатків галузі освіти, медичних закладів. Цей рік починався 

з незабезпеченості коштами на виплату заробітної плати по видаткам, які 

повинні фінансуватись за рахунок субвенції з Державного бюджету, в сумі 

17,6 млн.грн. Ці видатки протягом року були вишукані за рахунок міського 

бюджету; 

4. Не змінилась в 2017 році і ситуація щодо фінансового забезпечення 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших 

передбачених законодавством пільг. У державному бюджеті так і не 

передбачили субвенції місцевим бюджетам на перевезення пільговиків та 

погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2016 р. в сумі 0,9 

млн.грн.. Тому, з метою покращення соціального забезпечення громадян та 

зняття рівня соціальної напруги у місті протягом року на відшкодування 

зазначених пільг за рахунок міського бюджету було направлено кошти в сумі 

7,2 млн.грн. 

А тому, протягом звітного періоду значні зусилля були спрямовані на 

збільшення обсягу міського бюджету. Бюджетна політика була спрямована 

на максимальну мобілізацію дохідної частини міського бюджету та найбільш 

ефективне, цілеспрямоване та результативне використання цих фінансових 

ресурсів. Дохідна та видаткова частини бюджету в 2017 році збільшились на  

133,1 млн.грн. Додаткові надходження коштів до міського бюджету надали 

можливість забезпечити в повному обсязі виплату заробітної плати по всім 

бюджетним установам, не оминаючи увагою і ті установи, які за Бюджетним 

кодексом України повинні фінансуватись за рахунок субвенції з державного 

бюджету. 

Враховуючи, що з  квітня 2017 року міською радою не розглядались 

бюджетні питання, крім питань виділення коштів на покриття 

незабезпеченості по заробітній платі, пільги та енергоносії, отриманий 

фінансовий ресурс в сумі 627,3 млн.грн. (90% загального фонду) в 2017 році 

був направлений насамперед на  «латання дірок» по видаткам Державного 

бюджету, захист соціально незахищених верств населення та утримання 

бюджетних закладів:  

1. У 2017 році вишукані кошти в сумі 5,9 млн. грн. для фінансування 

харчування дітей в школах і дитсадках, незважаючи на те, що внесеними 



змінами до відповідних Законів, місцеві органи влади звільняються від 

обов’язкового фінансування зазначених витрат за рахунок міського бюджету. 

Інакше батьки стовідсотково сплачували б зазначені витрати. 

2. Продовжена заборона зборів з батьків на поточний ремонт 

загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, позашкільних закладів освіти. Це 

діяло завдяки фінансуванню  за рахунок коштів міського бюджету 6,8 

млн.грн.; 

5. Відсутність сесій міської ради не дозволила в повному обсязі здійснити 

заплановані капітальні ремонти, реконструкцію об’єктів соціальної сфери, 

комунального господарства, оновлення основних засобів які планувалося 

здійснити протягом 2017  року. Бюджетом міста на все капітальне оновлення 

було передбачено 34,6 млн.грн.; 

6. Передбачено кошти в сумі 9,1 млн. грн. на підтримку комунального 

підприємства «Трамвайне управління», яке забезпечує перевезення соціально 

незахищених верств населення. 

У 2017 році міською радою забезпечено стабільність міського 

бюджету, постійно здійснювався контроль балансу надходжень та витрат, 

стан виконання бюджету. Докладено багато зусиль на збільшення обсягів 

податкових надходжень у порівнянні з минулим роком. Можна 

стверджувати, що бюджетна політика міської ради в поточному році 

проводилась правильно та ефективно. 

Так, в звітному періоді до міського бюджету зараховано фінансового 

ресурсу в сумі 786,3 млн.грн., зокрема власних доходів загального фонду – 

288,0 млн.грн., що на 63,5 млн.грн., або на 28,3% більше показника минулого 

року. 

Серед факторів впливу на досягнення таких позитивних результатів 

хотілося б відмітити наступні:  

- вагомий внесок до міського бюджету забезпечили підприємства 

залізниці – 53,1 млн.грн. (приріст до минулого року склав 40,2%), ДП 

«Авіакон» - 17,9 млн. грн. (17,3%), ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» - 12,8 

млн.грн. (24,8%); 

- цілеспрямовані та скоординовані дії щодо здійснення депозитних 

операцій з коштами міського бюджету, дали можливість додатково залучити 

9,1 млн.грн. фінансового ресурсу;  

- завдяки об’єднаним зусиллям міської ради, податкових та 

правоохоронних органів окремими підприємствами-боржниками погашено 

податковий борг по податку на майно в сумі 0,9 млн.грн., зокрема: КП 

«ВУВКГ» (0,5 млн.грн.), ТОВ «Бета Сервіс» (0,3 млн.грн.). 



В кінці 2017 року сформовано головний кошторис міста на 2018 рік, 

забезпечення виконання якого стало під великим питанням, оскільки 

прийняті у кінці грудня Верховною Радою України новації податкового 

законодавства суттєво знижують надходження до міського бюджету: 

- плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг 

відведення справляється у розмірі 25% від суми земельного податку, тобто 

втрати міського бюджету складуть близько 5,0 млн.грн; 

- не передбачається щорічна індексація нормативної грошової оцінки 

землі (втрати бюджету 1,2 млн.грн.).  

 Крім того, невирішеними залишаються проблеми, які у переважній 

більшості залежать від дій державних органів влади (Кабінету Міністрів 

України, Верховної ради):  

1. Недостатність асигнувань, несвоєчасне і в неповному обсязі 

надходження коштів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню. Так, станом на 01.01.18 

держава заборгувала комунальним підприємствам міста 79,3 млн.грн. 

Ситуація, що склалась, призводить до значного погіршення фінансово-

економічного стану підприємств, заборгованості по заробітній платі, 

відсутності коштів для своєчасної сплати податків, спожитих енергоносіїв, 

закупівлі матеріалів на обслуговування та утримання комунального майна.   

2. Відсутність субвенції з Державного бюджету на різницю в тарифах 

на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 

централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню. По комунальним 

підприємствам рахується заборгованість в сумі 8,9 млн.грн.; 

3. Нерівномірний, непрозорий розподіл коштів Державного фонду 

регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку між регіонами  

унеможливлює ефективну реалізацію міських проектів. 

Чи будуть вирішені ці питання, залежить на даному етапі вже не 

стільки від міської ради, а в переважній мірі від держави. Всім нам 

залишається сподіватись тільки на те, що всі необхідні і довгоочікувані зміни 

прийдуть якомога скоріше. 

 Залучення інвестицій та грантових коштів 

Завдяки скоординованим діям міської ради, великого промислового та 

приватного секторів у 2017 році в економіку міста, за рахунок усіх джерел 

фінансування, вкладено 165,3 млн.грн. капітальних інвестицій. 



Головним джерелом фінансування, залишаються власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 70% загального обсягу 

капіталовкладень.  

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал міста, у 

рамках виконання заходів «Програми  інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року», приймалася участь у 22 представницьких заходах 

різних рівнів. 

Протягом 2017 року  міська рада, здійснюючи пошук альтернативного 

фінансування для реалізації інфраструктурних проектів співпрацювала з 

Асоціацією енергоефективних міст України, Фондом німецької економіки по 

міжнародній співпраці, Державним фондом регіонального розвитку, Центром 

Європейських досліджень, Агентством США з міжнародного розвитку, 

програмою Horizon, Корпорацією KfW, Європейською Комісією, Асоціацією міст 

України. В цілому у 2017 році було підготовлено та подано на розгляд до 

організацій-грантодавців, міжнародних фінансових організацій 19 проектів. 

Успішно завершено впровадження проектів «Школа Енергії 2.0» 

(реалізовувався за підтримки компанії «Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ)»), «Стратегії зростання приватного сектору» («Private 

Sector Growth Strategies») – програма Шведської міжнародної агенції з розвитку 

та кооперації (SIDA).  

У 2017 році наше  місто стало учасником  навчального циклу з розробки 

стратегій розвитку територіальних громад. Навчання проводиться Асоціацією 

міст України в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС),  який реалізується спільно з Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID). Було прийнято участь у ряді 

конференцій та  навчальних сесіях.  

У травні 2017 року стартував українсько-польський проект. У рамках 

співпраці з польською фірмою «КРІСМАР» на базі ВПУ відкрито відділення 

з комплексним форматом сучасних технологій і гнучких методів організації 

підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник». 

Слід зазначити, що навчання здійснюється на новому обладнанні за 

спеціальною програмою занять, розробленою у співпраці з польськими 

експертами. Для реалізації проекту компанія «КРІСМАР» надала ВПУ 

частину необхідного обладнання вартістю 120 тис.грн. За фінансової 

підтримки депутатів обласної ради (Биркуна М.Б., Ладухи В.Б., Сердюк О.Б.) 

було придбано допоміжне обладнання на 40 тис.грн.  

Впродовж року забезпечувався адміністративний супровід та реалізація 

за принципом «єдиного інвестиційного вікна» двох інфраструктурних 

проектів.  



Проект «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів 

м.Конотоп», грантова програма Європейського Союзу (загальна вартість – 

500 тис.євро) – проводились інформаційно-комунікаційні заходи, 

здійснювалися роботи з реконструкції ДНЗ№10 «Ялинка», узгоджувалася 

проектно-кошторисна документація з реконструкції гімназії. 

Проект «Модернізація системи теплопостачання м.Конотоп», 

кредитно-грантова програма DemoUkrainaDH, створена НЕФКО спільно з 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України за підтримки уряду Швеції та фонду 

Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля (загальна 

вартість проекту 1089,5 тис.євро) – проходили тендерні процедури щодо 

визначення постачальників обладнання, реєстраційні та узгоджувальні 

процедури. 

Залучено 1,9 млн.грн. коштів субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій області, зокрема для 

придбання дитячих ігрових майданчиків та меблів для ДНЗ (405 тис.грн.), 

придбання інтерактивних дошок та проекторів для ЗОШ (398 тис.грн.), 

придбання інтерактивного стрілецького симулятора «Шкільний тир» для 

ЗОШ №13 (170 тис.грн.), придбання деактивованої зброї-макетів для ЗОШ 

(180 тис.грн.), придбання тренажерів та іншого обладнання для Конотопської 

ДЮСШ (292 тис.грн.), будівництво світлофорного об’єкту в м.Конотоп (310 

тис.грн.), придбання обладнання для харчоблоку СШ №9 (68 тис.грн.), 

придбання баяну для МБК «Зоряний» (85 тис.грн.), придбання обладнання 

для відділення гемодіалізу Конотопської ЦРЛ (50 тис.грн.). 

Охорона здоров'я та праці 

Забезпечення належного медичного обслуговування нашого міста було 

одним з пріоритетних напрямків роботи у 2017 році. 

 КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова» виділені кошти (міського 

бюджету)  в сумі  2 050,7 тис. грн.  Оновлено матеріально-технічну базу лікарні 

обладнанням і предметами довгострокового користування на суму 672,0 тис. 

грн. 

Проведені капітальні ремонти на загальну суму 1 378,7 тис. грн. 

Відремонтовано відділення реанімації та інтенсивної терапії в 

хірургічному корпусі на суму 349,8 тис. грн. 

Виконані роботи по улаштуванню енергозберігаючих вікон в 

стомат.поліклініці по вул. Усп.-Троїцька, 140А на суму 70,0 тис. грн. (роботи 

заршені, центр відкрито); 



Проведено капремонт покрівлі терапевтичного корпусу по  

вул.М.Амосова, 5 на суму 541,0 тис. грн.; 

З трьох запланованих на ремонт приймальних відділень завершений 

ремонт приймального відділення хірургічного корпусу- 266,2 тис. грн.  Роботи 

по приймальним відділенням в терапевтичному та гінекологічному корпусах 

перенесені на 2018 рік. 

Профінансовано 151,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної 

документація та експертиза на капітальний ремонт будівлі дитячого відділення. 

З метою зменшення транспортного потоку на території лікарні на 

в’їздах до лікарняного містечка встановлені три шлагбауми та два модулі 

(сторожки). Функціонують 2 шлагбауми біля поліклініки та хірургічного 

корпусу. 

Протягом січня-грудня 2017 року профінансовано придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування на суму 672,0 тис. грн., а саме: 

Для відділення гемодіалізу на загальну суму 146,0 тис. грн.: ліжко 

функціональне (5 шт.) – 90,0 тис. грн.; шафа (1 шт.) – 9,3 тис. грн.; диван (1 

шт.) – 6,0 тис. грн.; холодильник Candy (1 шт.) – 6,9 тис. грн.; телевізор 

Samsung 32 (1 шт.) – 8,4 тис. грн.; кондиціонер (1 шт.) – 25,4 тис. грн.; 

Офтальмоскоп для офтальмологічного відділення (1 шт.) – 26,0 тис. 

грн. 

Медичне обладнання на загальну суму 300,0 тис. грн.: 

електрокардіограф (1 шт.) – 32,0 тис. грн.; ноші медичні (1 шт.) – 22,0 тис. 

грн.; концентратор кисневий (3 шт.) – 78,0 тис. грн.; відсмоктувач «Біомед» 

(6 шт.) – 42,0 тис. грн.; парафінонагрівач «Каскад-15» (1 шт.) – 26,0 тис. грн.; 

дерматоскоп (1 шт.) – 100,0 тис. грн. 

 З метою організації роботи первинної ланки в рамках реформи 

медицини, закуплене комп’ютерне обладнання для лікарів на загальну суму 

200,0 тис. грн.: 5 комп’ютерних комплексів на суму 74,0 тис. грн. та 14 

ноутбуків на суму 126,0 тис. грн. 

Для зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази КЗ 

«Конотопська міська лікарня» виділені кошти в сумі 460,0 

тис.грн.(капітальний ремонт покрівлі  прибудови поліклініки та фасаду) та 

додатково з місцевого бюджету виділено на поточний ремонт вестибюлю 

поліклініки 100,0 тис.грн. На забезпечення медикаментами при наданні 

невідкладної допомоги лікарні виділені кошти в сумі 130,0 тис.грн. На 

придбання інвентарю, обладнання виділено додатково 30,0тис.грн. 



Питання пільгового забезпечення громадян знаходилося на постійному 

контролі виконавчого комітету конотопської міської ради. Так протягом січня-

грудня 2017 року забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет профінансовано 2 084,0 тис. грн. 

За цей же період програма «Доступні ліки» профінансована на суму 901,3 

тис. грн. в т. ч.: 

- Бронхіальна астма – 63,3 тис. грн.; 

- Серцево-судинні захворювання – 501,9 тис. грн.; 

- Цукровий діабет (інсулін)  – 336,1 тис. грн. 

Значна увага приділялась здійсненню контролю за охороною праці в 

місті та профілактичним заходам, направленим на зменшення показників 

виробничого травматизму.  

З початку 2017 року здійснено обстеження 55 підприємств міста по 

дотриманню законодавства «Про охорону праці». Виявлено та усунуто 201 

порушення.  

З метою профілактики виробничого травматизму проводилась 

інформаційно-роз'яснювальна робота з питань охорони праці, а саме: 

- міській відбірковий тур конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці 

очима дітей»; 

- прямі ефіри з питань профілактики виробничого травматизму та Дня 

охорони праці; 

- здійсненно публікації в газеті «Конотопський край»; 

- проведено лекцію з охорони праці для учнів ДПТНЗ «Професійно-

технічне училище». 

- в приміщенні міської ради за участю головного державного 

інспектора управління Держпраці у Сумській області та заступника ВД 

ФССНВ  відбувся «круглий стіл» на тему: "Отримання дозволу на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки". 

- відбулися урочистості з нагоди відзначення в Україні Всесвітнього 

дня охорони праці де нагороджено переможців відбіркового туру 

Всеукраїнського конкурсу «Охорона праці очима дітей». 

Проведено семінар-нараду на тему: «Поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища шляхом здійснення аналізу факторів та 

прийняття управлінських рішень». 

 



Житлово-комунальне господарство  

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка 

забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-

комунальними послугами. ЖКГ - це галузь, яка створює умови щодо 

діяльності з обслуговування матеріально-побутових потреб населення за 

місцем проживання. До завдань цієї галузі належить забезпечення потреб 

людей у житлі, воді, теплі, енергоресурсами, організації утилізації відходів 

життєдіяльності. Рівень розвитку житлово-комунального господарства 

характеризує якість життя та нормального існування кожної людини. 

 

1. Водопостачання та водовідведення 

 Протягом 2017 року за рахунок коштів міського бюджету і 

підприємства поліпшено матеріально-технічну базу КП ВУВКГ. На 

виконання Програми розвитку підприємства за рахунок коштів міського 

бюджету замінені кришки оглядових колодязів на суму 69,8 тис. грн.; 

придбано 3 одиниці насосного обладнання для артезіанських свердловин на 

загальну суму 172,2 тис. грн.; придбано мотопомпу; придбано 8 нових 

пожежних гідрантів; виконані роботи з промивки мереж водовідведення на 

суму 50,0 тис. грн.   

Також наприкінці року, виконані роботи  з капітального ремонту 

насосних станцій ІІІ-го підйому питаної води в житлових будинках по 

вул.Шевченка,23 та вул.Деповській,86 на суму 198,895 тис.грн. та 

встановлено циркуляційний насос на внутрішньобудинковій системі гарячого 

водопостачання житлового будинку по вул.Рябошапка,24 на суму 63,514 

тис.грн. Виконання цих робіт дозволить влітку забезпечити мешканців 

верхніх поверхів зазначених будинків питною водою в достатній кількості. 

 Працівниками підприємства постійно проводяться роботи з ліквідації 

аварійних ситуацій на мережах водопостачання і водовідведення.   

 

2. Житлове господарство 

 Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в 

місті надають 4 житлових підприємства, 2 з яких комунальні і 2 приватні. 

Житловими підприємствами обслуговується 456 житлових будинків, з них 

431 будинок комунальної форми власності, 17 будинків житлових 

кооперативів та 23 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

В 2017 році капітальним ремонтом відремонтовано 703 м
2
 покрівлі 

даху житлового будинку по вул.Клубній,119 на загальну суму 339,118 

тис.грн. 



Замінено 3 вікна в місцях загального користування гуртожитку по 

вул.Рябошапка,8 на суму 40,769 тис.грн. та встановлено світильники під 

під’їздами житлового будинку по вул.Котляревського,2 на суму 9,542 

тис.грн. 

За рахунок коштів міського бюджету проведено капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної проїзної дороги біля будинку №62 по вул.Братів 

Лузанів. В результаті виконаних робіт капітально відремонтовано 691м
2
 

покриття проїзду (матеріали були придбані за рахунок субвенції з 

держбюджету у 2016 році) та 133 м
2
 тротуару з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощення (ФЕМ) на загальну суму 416,369 тис.грн. 

На прибудинкових територіях житлових будинків  по вул.Червоної 

калини,24, вул.Будівельників,36, вул.І.Франка,35, вул.Б.Хмельницького,28, 

вул.Цілинна,10, вул.Бр.Лузанів,62, вул.Клубна,121/а,  вул.Успенсько-

Троїцька,130  встановлено елементи дитячих майданчиків, які були придбані 

в 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій  на суму 90,106 тис.грн.,  а також дитячий майданчик, який 

розташований між будинками №56 та №58 по вул.Вирівській, дообладнано 

елементами дитячого майданчику на суму 23,487 тис.грн.   

Усунуто аварійну ситуацію. Демонтовано 50 м
3
 цегляної труби  

колишньої вугільної кочегарні на пл.Миру,2 на суму 91,680 тис.грн. 

Також за рахунок коштів міського бюджету в 2017 році замінено 

прилади обліку теплової енергії в житлових будинках по 

вул.Металістів,4,10,16, по вул.Вирівській,21б, вул.Будівельників,12 на суму 

142,9 тис.грн. та встановлено прилад обліку теплової енергії в житловому 

будинку ОСББ «Кошового 1» на суму 27,0 тис.грн. 

 

2.1. Ліфтове господарство 

В житлових будинках міста нараховується 52 пасажирських ліфта, з 

них 31 в будинках комунальної форми власності, 17 в будинках ОСББ і 4 в 

кооперативних будинках.  

Протягом 2017 року працівниками підрядної організації завершені 

роботи з капітального ремонту 13 ліфтів в багатоповерхових житлових 

будинках, як комунальної форми власності так і ОСББ, 2 ліфта по 

вул.Деповській,105, 3 ліфта по пр.Миру,61, 4 ліфта по вул.Івана Франка,35,         

1 ліфт по вул.Клубній,109, 1 ліфт по вул.Клубній,113, 2 ліфта по 

вул.Генерала Тхора,79. Загалом, на вказані роботи з міського бюджету в 2017 

році витрачено 1814,838 тис. грн.  

 



2.2. Житлова політика 

Для поліпшення житлових умов на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті  міської ради станом на 01.01.2018 перебуває 2217 

сімей. Правом першочергового отримання житла користуються 628 сімей, 

серед яких:   

 -85  учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній 

операції; 

 -48 учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів на 

території зарубіжних держав; 

 -104 багатодітних родини та інші. 

 Правом позачергового отримання житла користуються 182 родини, 

серед них: 

 -15 осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (1 

категорія) 

 -70 осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2 

категорія) 

 - 22 інваліда війни та інші. 

 Значна увага приділялася учасникам бойових дій, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції на території Луганської та 

Донецької областей. 

 Три родини загиблих учасників бойових дій в АТО за рахунок 

бюджетних коштів придбали житло. Так, одна з родин придбала 

однокімнатну квартиру в м.Ірпінь Київської області; одна родина придбала 

трикімнатну квартиру в м.Суми; одна родина придбала трикімнатну квартиру 

в м.Конотоп. 

Після прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста гуртожитку по вул.Братів Лузанів,49, протягом 2017 року, проводилась 

робота із законодавчого врегулювання питання проживання в ньому. 

Тимчасовою комісією із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

вказаного гуртожитку прийняті рішення про закріплення кімнат за 118 

родинами, що надало можливість в подальшому реалізувати своє законне 

право на приватизацію. 

  3. Теплопостачання 

Опалення житлово-комунального сектора міста здійснюється 

централізованими та децентралізованими системами теплопостачання від 39 

котелень, з яких 37 котелень знаходяться в комунальній власності. Дані 



послуги на території міста надають 3 підприємства різних форм власності: 

КП «Теплогарант»(комунальна), ДП «Авіакон»(приватна), ТОВ 

«Тепловодпостач»(приватна).  

Розпорядженням міського голови від 05.10.2017 №317-ОД «Про 

початок опалювального сезону 2017-2018 років» з 08.10.2017 розпочато 

постачання теплової енергії на об’єкти лікарняних закладів міста, закладів 

освіти та культури від котелень, від яких постачання тепла технологічно 

можливе без надання тепла до житлового фонду. 

Розпорядженням міського голови від 11.10.2017 №324-ОД «Про 

доповнення розпорядження міського голови від 05.10.2017 №317-ОД  «Про 

початок опалювального періоду 2017-2018 років» з 11.10.2017 розпочато 

постачання теплової енергії на об’єкти лікарняних закладів міста, закладів 

освіти, культури та житловий фонд м.Конотопа. 

В зв'язку з відсутністю фінансування на модернізацію системи 

теплопостачання, основною задачею теплопостачальних підприємств є 

підтримання існуючих теплових господарств в працездатному стані з 

підтриманням параметрів роботи та ефективності обладнання на належному 

рівні. Крім цього в сфері теплопостачання житлово-комунальної галузі міста 

зроблено наступне: 

Теплопостачальними підприємствами проведено комплекс заходів з 

підготовки господарства до опалювального періоду. На даний момент, всі 

котельні працюють стабільно, теплова енергія постачається у відповідності з 

температурним графіком. Житлово-експлуатаційні підприємства постійно 

проводять роботи з розподілу та забезпеченню постачання теплової енергії до 

кожної квартири. 

В кожному підприємстві, відповідальному за обслуговування 

житлового фонду, об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, 

постійно визначаються бригади з оперативного цілодобового усунення 

аварійних ситуацій, що можуть виникати на об’єктах обслуговування. 

Інформація про виникнення аварійних ситуацій та хід їх усунення постійно 

надаються на чергову службу міськвиконкому 15-06. 

В опалювальному сезоні 2016-2017 років всіма підприємствами 

теплоенергетики міста спожито газу на суму 131194,0 тис.грн. з них:  

КП «Теплогарант» спожило газу на 100022,65 тис.грн., оплатило 

43362,50 тис.грн., оформило субвенції по пільгам та субсидіям на 52541,45 

тис.грн., оформило різницю в тарифах 1247,6 тис.грн. Заборгованість 

підприємства за газ становить 2609,8 тис.грн. 



ДП «Авіакон» спожило газу на 15249,0 тис.грн., оформило субвенції по 

пільгам та субсидіям на 15249,0 тис.грн. Заборгованість підприємства за газ 

відсутня. 

ТОВ «Тепловодпостач» спожило газу на 15922,30 тис.грн., оплатило 

4740,0 тис.грн., оформило субвенції по пільгам та субсидіям на 11459,20 

тис.грн., оформило різницю в тарифах на 451,0 тис.грн. Заборгованість 

підприємства за газ, становить 277,0 тис.грн. 

Середній відсоток оплати за газ, спожитий в опалювальному сезоні 

2016-2017 років всіма теплопостачальними підприємствами, станом на 

15.02.2018 складає 98%. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.11.2017 №278 «Про 

встановлення тарифів ДП «Авіакон»» з 09.12.2017 встановлено кориговані 

тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення для всіх 

категорій споживачів. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.11.2017 №279 «Про 

встановлення тарифів КП «Теплогарант» з 09.12.2017 встановлено 

кориговані тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого 

опалення для всіх категорій споживачів. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.11.2017 №280 «Про 

встановлення тарифів ТОВ «Тепловодпостач»» з 09.12.2017 встановлено 

кориговані тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого 

опалення для всіх категорій споживачів. 

4. Будівництво 

З метою усунення аварійної ситуації на каналізаційних мережах були 

виконані роботи з капітального ремонту каналізаційних мереж по 

вул.Рябошапка, освоєно коштів в сумі 117,102 тис.грн. 

Виконані роботи з реконструкції ділянок доріг по Гастелло, 

вул.Залізничній, вул.Інтернатній та вул.Пирогова. В результаті виконаних 

робіт влаштовано 11261,4 м
2
 асфальтобетонного покриття вищезазначених 

доріг,  457,5 м
2
 тротуару  по вул.Гастелло. На реалізацію даних об’єктів 

освоєно коштів в сумі 5559,578 тис.грн. 

В 2017 році були завершені будівельні і пусконалагоджувальні роботи  

з будівництва світлофорного об’єкту для регулювання дорожнього руху  на 

перехресті пр.Миру, вул.Свободи та вул.Б.Хмельницького на суму  65,144 

тис.грн. 

По вул.Інтернатній встановлено елементи дитячого майданчику, які 

були придбані в 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету 



місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій  на суму  34,302 тис.грн.,  а також дитячий 

майданчик, який розташований біля житлового будинку №33 по 

вул.Н.Волкової, дообладнано елементами дитячого майданчику на суму 

30,697 тис.грн.  

Протягом 2017 року проектними організаціями розроблено проект з 

капітального ремонту та реконструкції ділянок доріг по вул.Клубній, 

вул.Генерала Тхора, вул.Конотопських партизан, вул.Тургенєва, 

вул.Цілинній та вул.Успенсько-Троїцькій. 

5. Утримання дорожнього господарства 

Всього за 2017 рік на виконання робіт з утримання та прибирання 

дорожнього господарства було використано 8252 тис.грн.  

5.1 Утримання доріг міста 

В 2017 році виконано робіт з утримання дорожнього господарства на 

суму 5420 тис.грн.  

До робіт з утримання дорожнього господарства протягом року входять 

наступні роботи: 

механізоване очищення та посипання піщано-соляною сумішшю доріг 

у зимовий період; 

вивезення снігу; 

видалення льоду; 

cанітарне прибирання узбіч доріг та доріг вручну (навантаження снігу, 

очищення зливовоприймальних гратів системи зливової каналізації, 

навантаження сміття на сміттєзбиральні машини) ; 

збирання та вивезення вуличного змету (згрібання наносів з подальшим 

вивезенням у відведене місце); 

механізоване підмітання, збирання та вивезення вуличного сміття          

(вивезення ґрунтових наносів, сміття з доріг, узбіч доріг, парків та скверів у 

відведене місце, вивезення опалого листя,  вивезення відходів після 

очищення зливових каналізацій та водовідвідних канав) ; 

механізовано підмітання доріг; 

ремонт або заміна дренажів, водовідвідних лотків, зливоприймальних 

гратів. 

 



5.2 Прибирання міста двірниками 

Всього за 2017 рік на виконання вищезазначених робіт було 

використано 2633 тис.грн 

Згідно результатів конкурсних торгів управлінням житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради укладено договір з 

ТОВ «Дорожник» на виконання вищезазначених послуг. 

За кожним двірником закріплена територія, де здійснювалось 

прибирання 6 днів на тиждень. Також за двірниками закріплені території, де 

здійснюються періодичні прибирання. 

5.3 Вивезення сміття з урн 

Управлінням житлово-комунального господарства укладено договір з 

ТОВ КП «Флора» по наданню послуг з вивезення сміття з урн на суму                   

199 тис.грн. 

Роботи з вивезення сміття урн виконувались щоденно. 

6. Поточний ремонт доріг, тротуарів та прибудинкових територій 

по місту 

Вього протягом 2017 року на виконання вищезазначених заходів 

станом на 01.01.2018  було використано – 4397 тис.грн. 

6.1 Грейдування доріг 

Після закінчення зимового періоду у 2017 році в першу чергу були 

проведені роботи з грейдування ґрунтових доріг, де здійснюється рух 

маршрутного автотранспорту, а саме по: 

- вул.Мічуріна; 

- вул.Весняна; 

- вул.Гастелло; 

- вул.Залізнична; 

- вул.Ніжинська; 

- вул.Січових стрільців; 

- вул.Вільямса; 

- вул.Ів.Франка. 

Після виконання першочергових завдань в подальшому роботи з 

планування ґрунтових доріг автогрейдером виконувались  згідно звернень 

голів квартальних комітетів, мешканців міста та депутатів міської ради.  



Також роботи з грейдування доріг проводились в осінній період. 

6.2 Поточний ремонт доріг 

Відповідно до укладених договорів з філією «Конотопський 

райавтодор» та «Магістраль-2016» протягом року проводились роботи з 

ямкового ремонту доріг по асфальтним дорогам міста. На жаль, у зв’язку з 

обмеженим фінансуванням та зношенням дорожнього покриття по 

центральним вулицям міста на 80-100 %, а саме: вул.Клубній, вул.Усп-

Троїцькій, вул.Генерала Тхора та вул.Пушкіна стан дороги є майже 

критичним. Всі ці дороги потребують негайного капітального ремонту.    

6.3 Дорожня розмітка 

В 2017 року були проведені роботи з оновлення дорожньої розмітки по 

всім пішохідним переходам по місту, також виконано оновлення 

горизонтальної дорожньої розмітки по пр.Миру.  

Всього у 2017 році на роботи з оновлення дорожньої розмітки 

використано  199 тис.грн. 

6.4 Відсипка доріг 

У 2017 році виконані роботи з відсипки дорожнього покриття по 

наступним вулицям: 

Вул.Січових стрільців; 

Вул.Вільямса; 

Вул.Весняній; 

вул.2-му пров.вул.Тургенєва; 

Вул.Фізкультурній; 

Вул.Суворова; 

Вул.Григорія Скороди; 

Всього виконано робіт по відсипці на суму 177,1 тис.грн. 

7. Виготовлення та встановлення дорожніх знаків 

Згідно укладеного договору з ПП «Сигнал» на 2017 рік на виконання 

робіт з виготовлення та встановлення дорожніх знаків були передбачені 

кошти в сумі 190 тис.грн. 

Станом на 01.01.2018 було використано 189,5 тис.грн. 

Протягом року виконані роботи з встановлення дорожніх знаків на всіх 

перехрестях з круговим рухом по місту.  

Також роботи з встановлення дорожніх знаків виконувались у 

відповідності до приписів представників поліції. 

8. Обслуговування світлофорних об’єктів 

Згідно укладеного договору з ТОВ «Сигнал» на 2017 рік на виконання 



робіт з обслуговування світлофорних об’єктів були передбачені кошти в сумі 

111 тис.грн. 

Протягом року було використано 110,9 тис.грн.  

 В основному згідно з даним договором виконувались роботи з 

технічного обслуговування світлофорних об’єктів, а саме: 

 заміна ламп; 

 перевірка та заміна лінз та бленди; 

 заміна плат; 

 обслуговування контролерів; 

 обслуговування шаф контролерів. 

9. Санітарне очищення 

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного 

очищення міста і здійснювалося 4-ма підприємствами приватної форми 

власності. Для поліпшення якості обслуговування населення міста у сфері 

поводження з побутовими відходами одним із основних завдань залишається 

заміна звичайних сміттєзбиральних контейнерів на євроконтейнери та 

втілення роздільного методу збирання твердих побутових відходів.    

У місті забезпечене централізоване вивезення твердих побутових 

відходів. В мікрорайонах міста обладнано 117 сміттєзбиральних 

майданчиків, на яких встановлено 381 сміттєзбиральний контейнер, з них: 

246 – євроконтейнера.  

Збирання побутового сміття при подвірному вивозі в приватному 

секторі міста проводиться по 56 маршрутам, 392 стоянки сміттєзбиральних 

машин.  

 У місті щороку накопичується близько 100,9 тис.м
3 

твердих побутових 

відходів. Тверді побутові відходи захоронюються на діючому полігоні, який 

розташований на землях Вирівської сільської ради площею 4,0га. 

На виконання робіт з ліквідації  стихійних сміттєзвалищ  передбачені 

кошти в сумі 837,6 тис.грн. 

За 2017 рік виконані роботи із згрібання та вивезення 2596,0 м
3 
сміття  з 

несанкціонованих  сміттєзвалищ на суму 836,4 тис. грн. 

 10. Озеленення 

10.1. Видалення дерев 



На виконання робіт зі спилювання дерев на 2017 рік були передбачені 

кошти в сумі 199,1 тис.грн  

Спиляно 149 аварійних дерева на території міста на суму 198,2 тис.грн.  

 Після спилювання аварійних дерев по місту, деревина завозиться на КП 

«Банно-пральний комбінат» та КП КТУ.  

10.2. Обслуговування зеленого господарства 

На виконання робіт з утримання та обслуговування зеленого 

господарства міста на 2017 рік були передбачені кошти в сумі 899,3 тис. грн. 

До даних робіт входить: покіс трави на зелених зонах вулиць та в парках і 

скверах; видалення бур’яну та порослі; підготовка грунту та висаджування 

розсади квітів на квітниках міста; прополювання та полив квітників  

(відповідно до погодних умов);  висаджування та догляд за деревами та 

кущами. Висаджено 1147 шт. саджанців дерев.  

Породи дерев та місця висаджування саджанців визначалися відділом 

архітектури та містобудування Конотопської міської ради. 

Використані кошти на обслуговування зеленого господарства міста в 

сумі  899,2 тис.грн. 

11. Утримання мереж вуличного освітлення 

На 2017 рік на технічне обслуговування системи  вуличного освітлення 

передбачені кошти в сумі 1283,3 тис. грн.  

До послуг входить: роботи з ремонту світильників, усуненню обривів 

електропроводів та короткого замикання, заміни ламп розжарювання, заміни 

енергозберігаючих ламп та світильників, заміни ділянки проводу, виконанню 

технічного нагляду за станом і відповідністю мережі вуличного освітлення 

вимогам нормативно-технічної документації. 

Всього з початку року замінено 3944 лампи розжарення, 204 

енергозберігаючих ламп,  24 енергозберігаючих світильника, 257 м.п. кабелю 

АВВГ, 298 м.п. проводу СІП.  

Дані послуги надані підрядними організаціями на суму 1272,6 тис.грн. 

 

12. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення. 

На виконання робіт з поточного ремонту мереж вуличного освітлення в 

2017 році передбачені кошти в сумі 4174,6 грн. 



Проведено поточний  ремонт мереж вуличного освітлення із заміною 

звичайних світильників на енергозберігаючі світлодіодні світильники в 

кількості 1571 шт. на суму 4148,3 тис. грн. на 87 вулицях і провулках. 

 

13. Підготовка міста до свят 

На 2017 рік на виконання робіт з підготовки міста до свят передбачені 

кошти в сумі 595,6 тис. грн., з них використано у 2017 році на надання 

послуг 592,7 тис.грн. 

Виконувалися роботи із забезпечення  монтажу і демонтажу сцени, 

монтажу і демонтажу одягу центральної сцени, електроживлення для 

підключення апаратури і об’єктів торгівлі, перекриття руху на час 

проведення заходів, вивезення та огородження турнікетами місця проведення 

святкових заходів та інші. 

Дані роботи проводилися для проведення таких заходів, як: 

відзначення у м.Конотопі річниці перемоги війська під проводом 

гетьмана України  Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року; 

вшанування в м.Конотопі подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

відзначення в м.Конотопі Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав; 

відзначення в 2017 році Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

міські заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів; 

відкриття мото-сезону в 2017 році в м.Конотоп; 

відзначенням в місті річниці від дня народження великого українського 

письменника Тараса Григоровича Шевченка; 

відзначення Міжнародного дня захисту дітей; 

відзначення в м.Конотопі  річниці Конституції України; 

відзначення Дня міста; 

відзначення Дня молоді; 

відзначенням Дня Державного Прапора України та Дня незалежності 

України; 

відзначенням в місті Дня Соборності та Свободи України; 



заходів пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи; 

проведення в місті у 2017 році щорічної Всеукраїнської благодійної 

акції «Серце до серця»; 

заходи у зв’язку з 72-ми роковинами Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років; 

проведення в м.Конотопі Дня Гідності та Свободи. 

 

14. Захоронення безрідних 

На  надання послуг по захороненню безрідних передбачені кошти в  

сумі 10000,00 грн. Станом на 01.01.2018 використано 7,4 тис.грн. 

 

15. Утримання місць масового відпочинку людей 

На надання послуг з утримання місця масового відпочинку людей 

«Кандибина» передбачені кошти в сумі 50,00 грн., надані послуги на суму 

49,5 тис.грн. 

 

 

Освіта 

1.Дошкільна освіта 

Протягом 2017 року в 14 закладах дошкільної освіти та у двох 

навчально-виховних комплексах виховувалось 2985 дітей. Діти 5-річного 

віку охоплені дошкільною освітою у місті стовідсотково. Загальна 

потужність місць в ЗДО складає 2298. При загальній кількості дітей у ЗДО 

міста - 2985 дітей на 100 місцях виховується 128 дітей. 

Станом на червень 2017 року на електронній черзі на 2017-2018 

навчальний рік перебувало 728 дітей. До закладів дошкільної освіти з черги 

були влаштовані усі діти, які мали таку потребу. 

На базі всіх ЗДО протягом року працювали постійнодіючі 

консультативні центри, де проводиться роз’яснювальна робота серед батьків 

щодо здобуття дітьми дошкільної освіти. Здійснювався соціально-

педагогічний патронат сімей, у яких діти (в тому числі з особливими 

освітніми потребами) здобувають дошкільну освіту вдома. Станом на 

грудень 2017 року соціально-педагогічним патронатом, консультативними 

центрами та позашкільними закладами охоплено 44 дитини дошкільного 

віку. 



Дошкільна освіта для дітей з особливими потребами включає 20 груп 

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

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

1 група для дітей з розумовою відсталістю; 2 групи для дітей із затримкою 

психічного розвитку. Станом на 01.01.2018 в групах компенсуючого типу 

навчалося 311 дітей.  

 

2.Загальноосвітні навчальні заклади 

Існуюча мережа закладів загальної середньої освіти міста забезпечує 

конституційне право кожного громадянина в Конотопі на доступність до 

якісної освіти: 14 ЗЗСО та 2 школи-інтернати. Кількість учнів у школах міста 

становила у 2016-2017 навчальному році – 6436 (для порівняння у 2015-2016 

н. р. – 6385). З вересня 2017 року затверджено мережу із загальною 

чисельністю 6505 учнів. 

У перших класах ЗЗСО розпочали навчання 695 учнів. Всього 

затверджена мережа з 269 класів, що на 7 більше, ніж у 2016-2017 н.р. 

Середня наповнюваність – 24,6 учнів у класі. 

Сформовано 16 десятих класів, у них навчаються 308 учнів 

У 2016-2017 навчальному році 554 учнів закінчили 9 клас. З них 19 

учнів отримали свідоцтва з відзнакою (3,4%). 

В 11-му класі завершили навчання 330 випускників. З них 15 учнів 

закінчили школу із золотою медаллю та 9 із срібною. 

Державна підсумкова атестація випускників ЗЗСО III ступеня у 2017 

році проводилася у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови, історії України й/або математики та предмету за вибором випускника. 

Педагогічними колективами міста докладено значних зусиль для того, 

щоб зовнішнє незалежне оцінювання випускників у 2017 році відбулося 

успішно та всі абітурієнти мали рівні можливості. 

У ЗНО з української мови та літератури взяли участь 319 учнів міста. 

Найкращі результати ЗНО з української мови та літератури (180-200 

балів) у 2017 році продемонстрували 73 учні (22,9 %).  

У ЗНО з історії України взяли участь 215 учні ЗНЗ міста. 

Високі результати ЗНО з історії України (180-200 балів) 

продемонстрували 27 учнів (8,5%).  

У ЗНО з математики у 2017 взяли участь 132 випускники міста. 

Високі результати ЗНО з математики (180-200 балів) у 2017 році 

продемонстрували 27 (20,4 %). 

Інноваційна діяльність та участь у дослідно-експериментальній роботі 

закладів освіти міста: 

У НВК «Казка» реалізується програма соціальної та фінансової освіти 

дітей дошкільного віку від 3 до 7 років «Афлатот». 

На базі Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

ім. Григорія Гуляницького 5-й рік поспіль реалізується міський навчально-



виховний проект «Богунівський клас», активно реалізуючи ідею формування 

покоління юних патріотів. 

У ЗОШ №14 педагоги здійснюють навчання грамоти дітей 

шестирічного віку за методикою Г.А. Іваниці. 

У НВК «Казка», СШ №3 та ЗОШ №5 працюють класи за педагогічним 

проектом «Росток». 

У початкових класах ЗОШ №5 та СШ №9, ПЗОШ впроваджено курси 

за вибором «Мнемотехніка», «Розвиток продуктивного мислення». 

У НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, ЗОШ №5, продовжено роботу за науково-

педагогічним проектом «Розумники» всеукраїнського рівня. 

У СШ №3 здійснюється робота за інноваційною діяльністю 

всеукраїнського рівня «Гармонія інтелекту й здоров’я». 

У СШ №3 продовжено, у гімназії та СШ №9 розпочато дослідно-

експериментальну роботу з підвищення фінансової грамотності української 

молоді (упровадження курсу за вибором з економіки «Фінансова 

грамотність»). 

У ЗОШ №7 імені Г.Гуляницького триває дослідно-експериментальна 

робота за темою «Формування здатності конкурентоспроможного 

випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до 

європейського середовища» та «Школа майбутнього». Налагоджено тісну 

співпрацю Конотопської ЗОШ №7 з Національним педагогічним 

університетом ім. М.П. Драгоманова. 

У СШ №2 здійснюється методичний супровід дослідно-

експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення 

особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в 

середньому загальноосвітньому навчальному закладі». 

У ЗОШ №10 розпочато дослідно-експериментальну роботу 

всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого 

середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в 

загальноосвітньому навчальному закладі». 

Продовжено дослідно-експериментальну роботу в СШ №9 та 

ЗОШ №11 за темою «Хмарні сервіси в освіті».  

Конотопська гімназія долучилася до Всеукраїнської програми освіти 

для демократичного громадянства й прав людини “Демократична школа”. 

З 1 вересня 2017 року почалась реалізація науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» в НВК «Казка» та СШ №3 та технології 

розвивального навчання в Конотопській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Григорія 

Гуляницького. 

Особливо важливе місце в діяльності освітянської галузі міста займає 

робота з обдарованими дітьми. 

          Щорічно кращі учні нашого міста є учасниками ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. У цьому році наше місто на ІV етапі 

представляли 10 учнів. Переможцями стали: Хаярова Карина, учениця 11 

класу СШ №3( ІІ місце з економіки); Калантаєнко Наталія, учениця 8 класу 

гімназії (ІІІ місце з української мови та літератури). 



Результативною була робота Конотопської міської Малої академії наук. 

Учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкуру-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України у 2017 році стали 13 учнів. 

Щорічно учні міста беруть активну участь у Всеукраїнських турнірах. 

Цьогорічні результати: ІІІ місце команди ЗОШ №10 у Всеукраїнському 

турнірі юних натуралістів, ІІІ місце у ХІІ Всеукраїнському турнірі юних 

економістів збірна команди СШ №3 та гімназії, І місце у ІІІ Всеукраїнському 

турнірі юних знавців курсу «Фінансова грамотність», І місце (гімназія) та ІІ 

місце (СШ №3) в обласному турнірі юних економістів. 

У 2017 році маємо 2 переможці ІУ етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, 

а саме – Калантаєнко Наталія, учениця 8 класу гімназії (ІІІ місце) та 

Стефанишин Аліна, учениця 7 класу гімназії (ІІ місце). 

Також Стефанишин Аліна - переможець ІУ етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІ місце). 

Дудка Станіслав, учень 7 класу гімназії, став фіналістом Національних 

змагань з усного математичного рахунку Прангліміне – 2017. 

П`ять учнів закладів загальної середньої освіти міста з 1 січня по 31 

грудня 2017 року отримували стипендії голови Сумської обласної 

адміністрації. 

17 травня 2017 року на базі Індустріально-педагогічного технікуму 

КІСумДУ було проведено загальноміське свято вшанування учнів - 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, 

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

до 1000 грн. отримав 71 учень на загальну суму 26000,00. 

Приділено значну увагу проблемам навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Інклюзивною формою навчання (Конотопська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. № 10) у 2017 році охоплено 22 дитини різних нозологій (8 класів). 

Рішеннями виконавчого комітету Конотопської міської ради введено 

додаткову посаду фахівця до штатного розпису Конотопської 

загальноосвітньої школи №10 для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами - керівник гуртка з напрямку фізичної реабілітації учнів 

інклюзивних класів - 1 ставка (рішення виконкому від 27.02.2017 №46). 

З 01.09.2017 року на базі НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ функціонує 1 

інклюзивний клас (1-А), в якому навчається 3 дитини з особливими освітніми 

потребами. 

Для оптимальної організації інклюзивного навчання введено 9 посад 

асистентів вчителя на кожний інклюзивний клас для роботи з учнями з 

особливими потребами. 

На базі НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ продовжує функціонувати єдиний в 

області на базі школи спеціальний клас для дітей з порушеннями розумового 

розвитку (3-Б), в якому навчається 6 дітей відповідної нозології. 

 



3.Позашкілля 

Позашкільною освітою у 7 закладах позашкільної освіти охоплено 4791 

учнів, що складає 74,0% від загальної кількості дітей шкільного віку. 

У місті продовжують активно працювати зразкові та народні творчі 

колективи: зразковий дитячий хореографічний колектив ЦДЮТ «Мрія» (кер. 

Юрченко А.С.), зразковий дитячий хореографічний колектив ЦДЮТ «Лілея» 

(кер. Єрьоміна Т.М.), зразкова студія образотворчого мистецтва ЦДЮТ 

«Гармонія» (кер. Борошнєв В.О.), зразковий вокальний колектив ДШМ 

«Співаночка» (кер. Трусенко І.В.), зразкова дитяча студія телебачення 

«Ми+Кон-такт» (кер. Платонов О.І.),  зразковий вокальний колектив ЦДЮТ 

«До-мі-соль-ка» (кер. Гланц Ю.С.); народні дитячі театральні колективи 

«Лицедії» ДШМ (кер. Макарова А.О., Ігнатенко О.А.), «Смайл» (кер. 

Новикова Т.М., Яценко-Мех Ю.М.). 

У 2017 році результативність участі вихованців позашкільних закладів 

міста у конкурсах, фестивалях різного рівня була такою: 118 призових місць 

у міжнародних конкурсах, 223 – у всеукраїнських та 99 перемог у обласних 

конкурсах. 

 

4. Оздоровлення 

Улітку 2017 року функціонувало 14 пришкільних, 7 профільних і 1 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія». Протягом літньої 

кампанії 2017 року оздоровчо-відпочинковими послугами було охоплено 

2580 дітей, що становить 40 % від кількості дітей віком від 7 до 17 років. У 

позаміському оздоровчому таборі «Мрія» оздоровлено 339 дітей шкільного 

віку. 

У звітному періоді діти, батьки яких загинули або знаходяться в зоні 

проведення АТО, були охоплені відпочинком та оздоровленням у кількості 

68 осіб, також група дітей (14 осіб) оздоровилися в дитячому оздоровчому 

закладі ТОВ «Прибережний». 

Особливістю оздоровчої кампанії 2017 року була організація 5 літніх 

мовних таборів у СШ №2, 3, 9, 12 та гімназії. 

Протягом року покращилася матеріально-технічна база закладів освіти. 

Фінансування усіх статей витрат (захищених і незахищених) 

здійснювалося своєчасно. Освітня галузь протягом 2017 року була 

забезпечена коштами в повному обсязі. 

Протягом 2017 року за рахунок коштів місцевого бюджету було 

здійснено значний обсяг робіт, спрямованих на покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти 

 

5. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

Протягом 2017 року значно покращилася матеріально-технічна база 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 



Фінансування усіх статей витрат (захищених і незахищених) 

здійснювалося своєчасно. Освітня галузь була забезпечена коштами протягом 

календарного року в повному обсязі. 

В 2017 році були виділені кошти на зміцнення матеріально-технічної 

бази навчальних закладів у таких розмірах: 

Капітальні ремонти: 

 Здійснено капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 позаміського 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» 

(с. Таранське) на суму 687, 0 тис. грн.; 

 Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №8 «Волошка» 

(вул. Вирівська, 33) на суму 300,0 тис. грн. (тривають роботи); 

 Встановлено огорожу навколо початкової ланки спеціалізованої 

школи №9 на суму 300,0 тис. грн.; 

 Частково здійснено реконструкцію будівлі ДНЗ №10 «Ялинка» на 

суму 3 500,0 тис. грн. 

Проведено поточні ремонти на загальну суму 2 782,6 тис. грн. Зокрема, 

встановлено зовнішнє освітлення в ДНЗ №1 «Орлятко», ДНЗ №3 «Теремок», 

ДНЗ №5 «Сніжок», ДНЗ №7 «Золотий ключик», ДНЗ №12 «Райдужний», 

ДНЗ №13 «Веселка», ЗОШ №10, гімназії, художньої школи, станції юних 

туристів та станції юних техніків. 

По закладах дошкільної освіти виконано: 

Поточний ремонт центрального входу ДНЗ №1 «Орлятко» на суму 69,9 

тис. грн; 

Поточний ремонт групи ДНЗ №4 «Сонечко» на суму 124,3 тис. грн.; 

Замінено огорожу в ДНЗ №10 «Ялинка» на суму 119,9 тис. грн.; 

Здійснено вогнезахисну обробку горища ДНЗ №10 «Ялинка» на суму 

19,5 тис. грн.; 

Поточний ремонт 2 групових приміщень ДНЗ №13 «Веселка» на суму 

199,0 тис. грн.; 

Облаштовано тверде покриття дитячих ігрових майданчиків у ДНЗ 

№14 «Калинка» на суму 39,0 тис. грн. 

По закладах загальної середньої освіти: 

Здійснено ремонт системи каналізації НВК по вул Шухова на суму 

64,2 тис. грн., НВК «Казка» на суму 21,9 тис. грн. та ЗОШ № 10 на суму 

10,0 тис. грн.; 

Поточний ремонт стелі в НВК «Казка» на суму 40,0 тис. грн.; 

Відремонтовано кабінет економіки СШ №3 на суму 199,0 тис. грн.; 

Здійснено поточний ремонт санвузлів у ЗОШ №10 на суму 198,0 

тис. грн.; 

Частково відремонтовано електропроводку в СШ № 12 на суму 

150,0 тис. грн.; 

Здійснено поточний ремонт покрівлі спортивної зали ЗОШ №13 на 

суму 199,0 тис. грн.; 

Відремонтовано 2 ділянки покрівлі ЗОШ №14 на суму 58,0 тис. грн.; 



Встановлено енергозберігаючі вікна в ЗОШ №10 на суму 85,0 тис. грн. 

По закладах позашкільної освіти: 

Здійснено поточний ремонт приміщень станції юних натуралістів на 

суму 29.8 тис. грн., художньої школи на суму 73,5 тис.грн.; 

Поточний ремонт фасаду Центру дитячо-юнацької творчості на суму 

27,4 тис. грн.; 

Поточний ремонт електрообладнання І корпусу табору «Мрія» на суму 

74,0 тис. грн. 

Крім того, на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти у 

2017 році була спрямована із міського бюджету сума в розмірі 2 373,0 тис. 

грн., з яких для шкіл спрямовано 1275,0 тис. грн., садочків 1000,0 тис. грн., 

позашкільних закладів 120,0 тис. грн. 

 

Соціальний захист населення 

Одним з пріоритетних напрямків  роботи  в 2017 році було покращення 

рівня життя незахищених верств населення, забезпечення своєчасного 

призначення та виплати державних допомог, субсидій і відшкодування пільг 

передбачених законодавством; здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про працю, соціальне обслуговування інвалідів, ветеранів, 

учасників АТО, осіб похилого віку.  

На реалізацію соціальних програм у 2017 році за рахунок усіх джерел 

фінансування  було направлено 322774,8 млн.грн., що 1,2 рази більше ніж у 

2016 році.  

З початку 2017 року різні види державних допомог отримали 7974 

сімей на суму 87,3 млн. грн. Додатково з 2014 року, за рішенням Уряду, 

розпочато виплату державної допомоги особам, переміщеним із зони 

проведення АТО. Відповідну допомогу призначено 669 сім’ям на загальну 

суму 2,9 млн.грн. 

З початку 2017 року призначено субсидію на житлово-комунальні 

послуги 24456 сім’ям на загальну суму 215,4 млн. грн. Субсидію на 

придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 738 сім’ям на 

загальну суму 2,2 млн.грн. 

У 2017 році проведено 11 виїзних засідань «мобільного соціального 

офісу» за місцем проживання та роботи мешканців міста. Надано 

консультації 189 особам, з них у 82 осіб прийнято документи для 

призначення субсидій. 

З метою адресності надання державних допомог, матеріальної 

допомоги та субсидії, допомоги внутрішньо переміщеним особам протягом 

2017 року державними соціальними інспекторами було перевірено 6229 

сімей. 



Значна увага приділяється пільговій категорії населення міста. На 

обліку в управлінні соціального захисту перебуває 25285 пільговиків. 

У 2017 році: 6916 пільговиків та членів їх сімей отримали пільги на 

житлово-комунальні послуги на загальну суму 9723,3 тис.грн.; за здійснене 

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 43 особам виплачено 

компенсацію на загальну суму 124,7 тис.грн.; на придбання твердого палива 

та скрапленого газу  виплачено пільг готівкою 78 пільговикам на суму 108,13 

тис. грн. На компенсацію втрат від пільгових перевезень передбачено 6800,0 

тис.грн. з них: 

- на пільгові перевезення міським електротранспортом – 5754,4 

тис.грн.; 

- на пільгові міські автоперевезення – 860,6 тис.грн.; 

- пільгове перевезення залізничним транспортом приміського 

сполучення – 185,0 тис.грн.  

В місті мешкає 1172 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. На 

фінансування програм, пов’язаних із соціальним захистом постраждалих, 

протягом 2017 року було використано 1968,9 тис.грн. За рахунок коштів 

субвенції з обласного бюджету на безплатне зубопротезування 47 осіб 

використано 57,9 тис.грн., на   безплатне придбання ліків за 716 рецептами 

лікарів використано 82,3 тис.грн За рахунок коштів міського бюджету 116 

особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1, захворювання 

яких пов’язане з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та 

дитині-інваліду виплачено допомогу на лікування на загальну суму  99,5 

тис.грн. 

 В 2017 році проведено оздоровлення 25 осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 та 1 дитина-інвалід. На 
придбання санаторно-курортних путівок використано 142,1 тис.грн.  

 Стало доброю традицією двічі на рік: до Дня Перемоги та до Дня міста 

вітати листівками з врученням продуктових наборів учасників бойових дій та 

інвалідів Другої світової війни та членів сімей військовослужбовців, 

загиблих в АТО.  В 2017 році 87 осіб отримали привітання до Дня Перемоги 

та 80 осіб - до Дня міста. 

В місті проживає 3921 особа з інвалідністю різних груп і категорій (1гр. 

– 521, 2 гр. – 1247, 3 гр. – 1871, дітей з інвалідністю – 282). Робота по 

соціальному захисту осіб з інвалідністю у 2017 році проводилась за такими 

напрямками: створення умов для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до місць громадського призначення та об'єктів соціальної 

інфраструктури; сприяння працевлаштуванню, здобуттю освіти і професійній 

підготовці осіб з  інвалідністю; матеріальне, соціальне та медичне 



забезпечення осіб з  інвалідністю; реабілітація дітей  з  інвалідніст; сприяння 

активному життю осіб з обмеженими можливостями: доступ до інформації, 

засобів зв'язку, організація дозвілля і спорту; взаємодія з громадськими 

організаціями осіб з  інвалідністю. 

Станом на 01.01.2018 в місті облаштовано пандусами 190 об’єкти 

житлово-громадського призначення, із них прибудовано в 2017 році - 7 

пандусів. Обладнані пандусами приміщення міської ради, об’єкти соціальної 

сфери, аптеки, заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інші. 

Засобами пересування та реабілітації у 2017 році забезпечені 139 осіб з  

інвалідністю (із них крісло-колясками 42 особи). 

42 особи з інвалідністю загального захворювання та особи з 

інвалідністю з дитинства у 2017 році отримали санаторно-курортні путівки 

для оздоровлення. 

У 2017 році за кошти міського бюджету виплачена компенсація на 

оплату комунальних послуг найбільш вразливим верствам населення серед 

осіб з інвалідністю міста (особи з інвалідністю 1 групи по зору, особи з 

інвалідністю 1 групи із захворюванням хребта та спинного мозку та сім’ям, 

які виховують онкохворих дітей) - 107 особам на суму 38,4 тис.грн.  

У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету 172 особам з 

інвалідністю виплачена компенсація за проїзд на автобусних маршрутах 

загального користування у міжобласному та внутрішньообласному 

сполученнях на суму 49,34 тис. грн. 

 Протягом 2017 року здійснювався постійний контроль за виплатою 

заробітної плати та проводилась робота з підприємствами, де виникала 

заборгованість. У разі необхідності матеріали передавались до територіальної 

державної інспекції з питань праці у Сумській області для  подальшого 

реагування. 

Питання погашення заборгованості розглядалось на: 

- засіданні виконавчого комітету міської ради у квітні 2017 року; 

- 11 засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат.  

За результатами проведеної роботи у 2017 році погашено 

заборгованість на суму 1885,3 тис.грн. (Конотопський механічний завод 

ХДАВП – 985,9 тис.грн., ЖРЕП «Житлосервіс» - 820,8 тис.грн., КРЕП 

«Центральне» – 76,4 тис.грн., ДПТНЗ «Конотопський професійний ліцей» – 

2,2 тис.грн.). 



Станом на 01.01.2018 за статистичними даними заборгованість на 

підприємствах міста становить 5357,7 тис.грн. (Конотопський механічний 

завод  ХДАВП – 5278,4 тис.грн., ЖРЕП «Житлосервіс» - 79,3 тис.грн.).  

В рамках виконання Програми зайнятості населення міста Конотоп 

протягом 2017 року створено 1051 нове робоче місце:  

- у фізичних осіб-підприємців – 539; 

- у юридичних осіб – 512. 

Протягом 2017 року за направленням служби зайнятості 

працевлаштовано 2393 особи. В громадських та інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 676 осіб, професійним навчанням охоплено 436 осіб. 

Протягом 2017 року членами міської робочої групи із забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати була 

проведена робота з 99 суб’єктами господарювання. За результатами 

проведеної роботи 39 суб’єктів господарської діяльності збільшили заробітну 

плату найманим працівникам в порівнянні з показниками заробітної плати до 

заслуховування на засіданнях міської робочої групи. 

Одним із напрямків роботи є здійснення нагляду за додержанням вимог 

законодавства під час призначення, перерахунку та виплати пенсій 

Конотопським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Сумської 

області. 

В 2017 році здійснено перевірку: 

- новопризначених пенсійних справ – 764; 

- відказних справ – 48; 

- перерахованих пенсійних справ – 1811; 

- виплати допомог на поховання – 989; 

- недоодержаних пенсій в зв’язку зі смертю пенсіонерів – 217. 

Протягом 2017 року оформлено 14 комплектів документів претендентів 

на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною.  

Значна увага в 2017 році приділялась соціальному захисту учасників 

АТО та членам їх сімей. На обліку в управлінні перебуває 829 осіб, яким 

встановлено статус, пов’язаний з участю в АТО, з них: учасники бойових дій 

– 805, інваліди війни – 8; учасники війни – 3, члени сімей загиблих – 13. 

Даній категорії населення надано допомог та компенсацій на загальну суму 

майже 3 млн.грн.  

За рахунок міського бюджету надано допомог та компенсацій на суму 

930920,47 грн., у тому числі:  

1.Разову виплату в розмірі 1000 грн. для компенсації витрат на оплату 



ЖКП отримали 72 сім’ї учасників АТО.  

2.Компенсацію вартості проїзду автомобільним та залізничним 

транспортом у міжобласному та міжміському сполученні виплачено 210 

учасникам АТО, яким компенсовано вартість 1531 квитків на загальну суму 

132320,47 грн. 

3.Матеріальну допомогу у межах 2600 грн. за виготовлення 

землевпорядної документації для індивідуального будівництва виплачено 41 

учаснику АТО.  

4.Щомісячну матеріальну допомогу на неповнолітніх дітей загиблих 

учасників АТО у розмірі 2000 грн. виплачено 4 особам на загальну суму 80000 

грн. 

5.Компенсацію у розмірі 5000 грн. отримали 8 поранених учасників 

АТО. 

6.Компенсацію у розмірі 15000 грн. отримали 3 сім’ї загиблих учасників 

АТО.  

7.Одноразову допомогу у розмірі 10000 грн. на встановлення 

пам’ятника виплачено 1 сім’ї учасника АТО.  

8.Матеріальну допомогу у розмірі 5000 грн. отримали 83 особи, які 

уклали контракт на військову службу у Збройних силах України та 

Державній спеціальній службі транспорту. 

9.Матеріальну допомогу у розмірі 5000 грн. отримали 6 осіб, які 

призвані на строкову військову службу у Збройних силах України.  

Даний вид допомоги, а також матеріальна допомога особам, які уклали 

контракт на військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, 

вперше введені в дію у 2017 році.  

В рамках дії інших програм (за кошти державного та обласного 

бюджетів): 

1.Забезпечені санаторно-курортним лікуванням 10 учасників АТО на 

суму 60900 грн. (на всі виділені з державного бюджету кошти). 

 2.Пройшли безкоштовну перепідготовку (навчання) за цивільною 

спеціальністю «водій автотранспортних засобів» 19 учасників АТО на 

загальну суму  94731,92 грн. 

 3.Забезпечені твердим паливом (дровами) 37 учасників АТО, отримали 

грошову компенсацію у розмірі 2500 грн. – 6, на загальну суму 107500 грн. 

(всі, хто звернувся). 

4.Відшкодування за встановлення пам’ятників загиблим учасникам 

АТО виплачено5 сім’ям загиблих на суму 55200 грн.  

5.Три сім’ї загиблих учасників АТО забезпечені квартирами (2 сім’ї – 

трикімнатними, 1 сім’я – однокімнатною) на загальну суму 1676682,93 грн. 

Також у зв’язку з військовими діями на сході країни у місті взято на 

облік 821 внутрішньо переміщена особа з Луганської, Донецької областей та 

Автономної республіки Крим. 



За призначенням грошової допомоги звернулося 676 сімей, призначено 

допомогу - 672 сім’ям на загальну суму 2937,1 тис.грн. 

Понад 300 осіб з числа переселенців отримали продуктові, гігієнічні 

набори, дитячі продуктові набори та підгузки за рахунок благодійного 

організації «Спілка Самаритян в Україні». 

Енергозбереження 

Важливою складовою та  одним із пріоритетних напрямків  роботи 

Конотопської міської ради є впровадження політики енергозбереження та 

енергозабезпечення.  

Розпорядженням міського голови від 02.06.2017 №192-ОД «Про 

впровадження енергозберігаючих заходів у м.Конотопі на 2017 рік» 

затверджений план енергозберігаючих заходів. 

Протягом минулого року у місті активно впроваджувалися заходи щодо 

популяризації енергозбереження (проводились акції, флеш-моби). За 

допомогою програми Енергомоніторингу щоденно відстежується 

споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами нашого 

міста.     

За інформацією підприємств та установ з початку року на 

впровадження енергозберігаючих заходів у місті було направлено 2,8 

млн.грн. (виконано 75 запланованих та 12 позапланових заходів), у тому 

числі: закладами бюджетної сфери освоєно 2,1 млн.грн., промисловими 

підприємствами – 0,5 млн.грн, підприємствами ЖКГ та транспорту – 0,2 

млн.грн. Від запровадження розроблених заходів на рік очікується економія 

паливно-енергетичних ресурсів у розмірі 1,05 млн.грн.    

Минулого року місто долучилось до проекту «Місцеві ініціативи задля 

сталого розвитку України – LINK», в рамках якого в  липні на семінарі з 

питань використання засобів та методів планування сталого 

енергозабезпечення на рівні муніципалітетів, презентовано досвід міста 

Конотоп щодо процесу здійснення енергомоніторингу та визначення 

енергетичної моделі в Плані дій сталого енергетичного розвитку. 

Також реалізовано грантовий проект «Підтримка у базовому аудиті 

заходів з енергоефективності бюджетних закладів», за підтримки Служби 

німецької економіки з міжнародного співробітництва. Протягом двох тижнів 

в місті перебував експерт, який  надав консультації щодо аналізу стану 

енергоефективності будівель бюджетних закладів  та вироблення заходів для 

її підвищення.  

 



Транспорт 

Пасажирський автомобільний та електро транспорт – важлива складова 

частина інфраструктури міста Конотоп.  

В місті сформована міська маршрутна мережа, що складається з 3 

трамвайних та 18 автобусних маршрутів загального користування. Існуюча 

маршрутна мережа в цілому задовольняє потреби населення міста в 

перевезеннях. Щодня перевезення пасажирів на цій маршрутній мережі 

здійснюється відповідно до договорів 6 перевізниками: це комунальне 

підприємство «Конотопське трамвайне управління» та 5 приватних 

перевізників. Міську транспортну мережу обслуговують 10 трамвайних 

вагонів та 54 автобуси середньої місткості, що працюють у звичайному 

режимі.  

За 2017 рік громадським транспортом перевезено 10,3 млн. пасажирів: 

електротранспортом – близько 5,9 млн. чоловік, автотранспортом – понад 4,6 

млн. чол.  

 Для забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту, на 

виконання «Програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2017 

роки», за рахунок міського бюджету щорічно надається фінансова підтримка  

КП «Конотопське трамвайне управління».  У 2017 році за рахунок міського 

бюджету була надана фінансова допомога КП «КТУ» в сумі 8,59 млн.грн. Ці 

кошти були спрямовані на часткове фінансування витрат із виплати 

заробітної плати та нарахувань працівникам підприємства, оплати за спожиту 

електроенергію, ремонт колій та трамвайних вагонів. 

З метою створення належних та безпечних умов для очікування 

мешканцями міста громадського транспорту встановлено 4 автобусні 

зупинки. 

 

Підприємництво  

Інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики 

розвитку підприємництва є Програма підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки. 

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, 

як на державному, так і на місцевому рівні. 

На сьогоднішній день у загальному реєстрі по місту налічується майже 

257 юридичних та 2663 фізичних осіб-підприємців. 

Протягом 2017 року забезпечувалось зростання основних показників 

обсягу обороту роздрібної торгівлі, здійснювалось відкриття об’єктів 



торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, відповідно 

створювалися нові робочі місця. 

За оперативними даними обсяг роздрібного товарообігу підприємств-

юридичних осіб за 2017 рік складає 774,8 млн.грн., що на 7% більше, ніж за 

2016 рік., обсяг платних послуг, наданих населенню міста за звітний період 

збільшився на 6% до 2016 року і очікується на рівні 185,0 млн.грн.  

В рамках реалізації Програми підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2017-2018 роки, протягом 2017 року 

продовжила свою роботу бізнес-школа «Бізнес в Україні - це реальність». 

Основним покликанням даного проекту було навчити мислити по-

підприємницьки, обирати свою нішу, знаходити канали просування власної 

справи на сучасному ринку та знаходити свого клієнта. Для випускників 

бізнес-школи також був проведений виїзний семінар. 

Крім того, з нагоди професійного свята «Дня підприємця» за активну 

благодійну діяльність було нагороджено кращих представників малого 

підприємництва міста у різних галузях.  

У 2017 році була проведена акція «Ми поважаємо наших захисників», в 

якій прийняли участь більше 50 підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та побуту. Мета даної акції, підтримати учасників бойових дій і 

інвалідів війни, які брали участь в антитерористичній операції та надати 

знижки на продукцію або послуги в мережі закладів бізнесу даній категорії 

споживачів на території м.Конотоп. 

З метою сприяння просуванню підприємцями міста товарів та послуг, 

демонстрації своїх можливостей, укріплення існуючих та налагодження нових 

ділових контактів, проведено універсальну виставку-ярмарок «Конотопська 

сотня – 2017».   

З 01.11.2017 на виконання вимог чинного законодавства у відділі 

міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності розпочав 

свою роботу сектор контролю за дотриманням законодавства про працю, 

основне покликання якого, це - реалізація державної політики у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про працю щодо 

своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних 

гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. 

Протягом 2017 року з метою дотримання Закону України «Про працю»   

працювало 3 комісії. А саме: 

- тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. Проведено 11 засідань,  заслухано 26 звітів. 



- робоча група із забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати. Проведено 10 засідань, проведено роботу з 99 

суб’єктами підприємницької діяльності. За результатами проведеної роботи 

39підприємців збільшили заробітну плату найманим працівникам. 

- спеціальна комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому 

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників. За звітній 

період відбулось 2 засідання.  

Містобудування та архітектура  

У 2017 році було розроблено та винесено на затвердження два 

детальних плани територій для розбивки земельних ділянок садибної 

забудови, для забезпечення воїнів АТО. А саме детальний плани біля 

вул.Новоселівської в мікрорайоні «Сонячний» та детальний план біля 

вул.Миші Немолота. Відповідно сформовано 139 та 47 нових земельних 

ділянок. Нажаль у зв’язку з тим, що не відбувались сесії детальні плани не 

були затверджені. 

В галузі містобудування та архітектура за 2017 рік підготовлено 483 

документи дозвільного характеру, в тому числі: 

- 202 будівельних паспортів забудови земельних ділянок; 

- затверджено 43 паспорт на розміщення тимчасових споруд для 

ведення підприємницької діяльності; 

- подовжено 94 дозволи на тимчасові споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

- 6 дозволів на розміщення зовнішньої реклами; 

- підготовлено 32 рішень виконкому; 

- 69 висновків до землевпорядної документації; 

- 29 містобудівних умов та обмежень; 

- підготовлено 40 договорів на пайову участь. 

За рахунок пайової участі в розвиток інфраструктури міста зібрано 268 

тис.грн. внесків. 

За статистичними даними за 9 місяців введено в експлуатацію 5570 м² 

житла що є третім показником по області. 

Розроблено близько 29 схем благоустрою міста та устаткування 

дитячих майданчиків. 

Було проведено 4 засідання комітету доступності.  

Протягом 12 місяців 2017 року в місті введено в експлуатацію 12 

об’єктів соцкультпобуту,  з них 6 об’єкти обладнаний пандусом та 6 об’єкти 

пристосовані до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, 1 

пандус прибудований до вже існуючого об’єкту. 

Проведено 70 обстежень об’єктів на предмет доступності до них мало 

мобільних груп населення. 

Проведено 54 перевірки об’єктів соціальної інфраструктури на предмет 

міцності та надійності експлуатації. 



Завершені роботи по облаштуванню двох переходів світлофорами.  

Встановлено пам’ятник «Борцям за волю України» за підтримки 

громадян та організацій. 

Опрацьовано та узгоджено на художній раді пам’ятник «Небесній 

сотні» нажаль кошти на проектно-кошторисну документацію по даному 

об’єкту не були виділені. 

 

Земельні ресурси 

Всього в адмінмежах Конотопської міської ради нараховується 10294 

га, в тому числі: 

- м.Конотоп- 4377,75 га; 

- с.Підлипне, с.Калинівка, с.Лобківка – 577 га; 

- сільськогосподарських угідь – 5944,1357 га, в тому числі 2787,89 га 

сільськогосподарських угідь розпайованих між 598 членами двох 

колишніх КСП на території Підлипненської сільської ради, з них 539 паїв 

на площі 2106,1624 використовують орендарі. 

            Основними рейтинговими показниками розвитку земельних відносин 

є:  

          - проведення робіт по укладанню договорів оренди земель комунальної 

форми власності; 

          - продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 

власність. 

Всього в місті діючих 1059 договорів оренди землі 

несільськогосподарського призначення на загальну площу 192,178 га. 

Протягом 2017 року забезпечено надходжень до міського бюджету від 

орендної плати  в сумі  13 млн.959,6 тис.грн. 

Другим основним показником у сфері земельних відносин та 

наповнення бюджету розвитку є продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

Всього в місті продано 156 земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення на загальну площу 112,69 га  та 

вартість продажу 15 млн.243тис.грн. Протягом 2017 року забезпечено 

надходжень до міського бюджету від продажу землі в сумі  200,3 тис.грн.   

Плата за землю складає питому вагу власних та закріплених доходів 

загального фонду міського бюджету і становить - 11,6 %. Станом на 

01.01.2018 року до міського бюджету від сплати за землю  надійшло  

28млн.158,9тис.грн. , в тому числі орендна плата- 13млн.959,6 тис.грн., 

земельний  податок – 14млн.199,3 тис.грн. Темп росту становить 113,3 %. 

тис.грн. 

Показники План Виконання 



Плата за землю :  25 475,0 28 158,9 

Податок 10 947,6 14 199,3 

Оренда 14 527,4 13 959,6 

Протягом  2017 року до міської ради надійшло 1431 пакет документів, 

які опрацьовано та підготовлено до розгляду на сесіях міської ради. 

Протягом звітного періоду підготовлено та затверджено 58 проектів рішень 

по земельних питаннях. 

  Через громадську приймальню прийнято та зареєстровано 230 

письмових звернень громадян та організацій із земельних питань. Всі 

звернення розглянуті та  підготовлено відповіді у встановлений термін. 

Одним із напрямків роботи відділу земельних ресурсів є вирішення 

земельних спорів. Так протягом 2017 року організовано  та  проведено  16  

засідань  узгоджувальної комісії по земельним суперечкам, розглянуто 93 

питання, в результаті чого надано допомогу громадянам міста у вирішенні 

питань межових спорів та інших конфліктних ситуацій.   

Проблемними  питаннями залишається залучення землекористувачів, що 

ухиляються від сплати за землю. У  судовому порядку розглядались питання 

по підприємствам та землекористувачам (ТОВ СТК «Айсберг», ТОВ «Бета-

Сервіс», ТОВ «Конотопський завод залізобетонних виробів») по залученню 

до укладення договорів оренди землі та сплати втрат до міського бюджету. За 

результатами задоволених позовів стягнуто 120,0 тис.грн.  

Відділом земельних ресурсів протягом 2017 року в якості позивача, 

відповідача та 3-ої особи прийнято участь у 27 судових засіданнях. 

Ще одним пріоритетним і проблемним питанням є забезпечення 

земельних ділянок учасників бойових дій в АТО. Всього до Конотопської 

міської ради надійшло 470 заяв від учасників АТО про надання земельних 

ділянок для індивідуального житлового будівництва. З них: надано 249 

дозволів на розроблення землевпорядної документації для індивідуального 

житлового будівництва в мікрорайонах: «Сонячний»,  вул.Козацька 

(мікрорайон «Загребелля»), мікрорайон індустріального технікуму. Роботи з 

подальшого надання земельних ділянок  на даний час залежать від розробки 

містобудівної документації, фінансування якої залежить від рішення сесії 

міської ради. 

Основні  завдання та пріоритетні напрямки розвитку земельних 

відносин в 2017 році  виконуються: проведено роботи по інвентаризації 

земель міста не наданих у власність та користування, які розташовані в 

адмінмежах Конотопської міської ради. Всього з початку року про 

інвентаризовано земель загальною площею 30,2524 га у межах населених 

пунктів. Так % інвентаризації земель несільськогосподарського призначення 

у межах населених пунктів становить 47,10%, за межами -55,57%. Межа 

м.Конотоп встановлена,  грошова оцінка земель м.Конотоп  проведена, 

планові надходження віл сплати за землю виконано. 

 



 

Робота по захисту прав споживачів  

Протягом 2017 року з усними скаргами та за консультаціями 

звернулися 283 споживачі. 

В ході розгляду усних звернень: 

- 135 споживачів отримали вичерпні консультації згідно норм чинного 

законодавства  щодо їх прав як споживачів при  придбанні товарів та 

замовленні послуг; 

- 45 споживачам суб’єктами господарюання повернуто кошти за 

придбані неякісні товари та надані неякісні послуги або здійснено  обмін 

неякісного товару на новий якісний на суму понад 58,7 тис.грн.; 

- 21 споживачу проконтрольовано виконання гарантійного ремонту 

придбаних товарів в терміни, передбачені законодавством; 

- 22 споживачам, недоліки, які виникли у придбаному товарі, усунуті за 

рахунок продавця; 

- 55 споживачам надана практична допомога у написанні заяв, 

претензій до суб’єктів господарювання про усунення недоліків, виконання 

ремонтів, видачі товарів із обмінного фонду, обміну товарів, тощо; 

- 5 споживачам надані роз´яснення щодо втрати права на державний 

захист прав споживачів з різних  причин (відсутність розрахункових 

документів, надання заключення сервісним центром про стороннє втручання 

чи наявність механічних пошкоджень, порушення правил експлуатації, 

передбачених виробником, закінчення гарантійного терміну, тощо). 

       23 письмові звернення споживачів надійшли до відділу через громадську 

приймальну. Всі звернення  розглянуто, 16 – в яких дійсно порушені права 

споживачів було вирішено на їх користь  (69,6%), на інші надано відповідні 

роз’яснення. 

 Із загальної кількості опрацьованих звернень, більшість їх стосується  

придбання товарів неналежної якості, лідером серед яких є мобільні 

телефони, смартфони, планшети, а також: 

- побутові прилади (холодильники, пральні машини, телевізори, 

машинки для стрижки, тощо); 

- взуття; 

- одяг; 

- продукти харчування. 



Частина звернень стосується надання суб’єктами господарювання 

неякісних послуг (виготовлення та встановлення металопластикових вікон, 

дверей, неякісний ремонт холодильників, телевізорів), порушення термінів 

виконання робіт та послуг. 

Надходили скарги щодо порушень правил торгівлі, як на ринках, так і  

в магазинах міста: обрахування, обважування, некоректна поведінка 

продавців, відмова у видачі розрахункових документів, відмова в реалізації 

прав споживачів з інших питань.  

З метою роз’яснення прав споживачів та Правил торгівлі на ринках 

суб’єктам підприємницької діяльності та продавцям, які здійснюють 

реалізацію товарів на ринках міста. за участі фахівців управління 

Держпродспоживслужби в м.Конотопі 27.02.2017 організовано та проведено 

семінар-навчання. 

08.06.2017 проведено нараду з СПД міста (керівники ринків міста, 

гуртових баз, роздрібної торгівельної мережі, закладів ресторанного 

господарства), які здійснюють реалізацію риби та рибної продукції, за участі 

завідувача інфекційного відділення КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. ак. 

М.Давидова», лікаря-інфекціоніста КЗ «Конотопська міська лікарня», в.о. 

начальника управління Держпродспоживслужби в м.Конотопі щодо вжиття 

заходів з профілактики ботулізму в місті. 

         04.07.2017 підготовлена інформація та проведено навчання працівників  

апарату виконавчого комітету міської ради з питання  «Про вивчення норм  

статті 10 «Про права споживача у разі порушення умов договору про 

виконання робіт (надання послуг)»,Закону України «Про захист прав 

споживачів». 

З метою поінформованості, обізнаності  населення міста нормам 

законодавства про захист прав споживачів, правил торговельного 

обслуговування та надання послуг, якісних характеристик окремих товарів, 

надання практичної допомоги мешканцям міста у реалізації їх прав як 

споживачів, спеціалістами відділу за звітній період: 

- проведено  15  телефонних «гарячих ліній», 

          - 11 виїзних прийомів споживачів на інформаційно-консультативних 

пунктах ринків міста в ході яких надано 52 консультації та роз’яснення 

положень ЗУ «Про захист прав споживачів», Правил торгівлі на ринках міста 

тощо, 

           -підготовлено 32 інформації, які були опубліковані в газеті  

«Конотопський край»,  розміщені на офіційному сайті міської ради та  у 

мережі «Face book»,  

-25.04.2017 року прийнята участь у «прямому ефірі» на КСТ «Вежа» з 

питань захисту прав споживачів. 



 

Державна реєстрація 

У  2016 році повноваження щодо  питань здійснення державної 

реєстрації було передано органам місцевого самоврядування. 

 На теперішній час надаються послуги за принципом 

екстериторіальності в частині державної реєстрації прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень та державної реєстрації  юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців. 

 Працівниками відділу станом на 31.12.2017 були виконані наступні 

реєстраційні дії: 

 у частині державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

дія кількість 

Реєстрація речових прав на нерухоме майно 2378 

 

Реєстрація інших речових прав 

(оренда, право постійного користування) 

1260 

Внесення змін до речового права 254 

Зареєстровано обтяжень 37 

Надано інформації з державного реєстру речових прав 

 

466 

У частині державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців : 

дія кількість 

Реєстрація фізичних осіб- підприємців 285 

Припинення  діяльності фізичних осіб-підприємців 515 

Реєстрація юридичних осіб 26 

Припинення діяльності юридичних осіб 27 

Внесення змін до держ. реєстру 245 

Надано інформації 301 

 

  
Функціонування центру надання адміністративних послуг 

В 2017 році адміністраторами ЦНАП було отримано 28467 заяв та 

надано 29702 консультацій з питань надання адміністративних послуг. 

До відділів та управлінь міської ради надійшло 23856 заяв: з них надано 

23269 адміністративних послуг. На контролі на кінець року залишилось 587 

заяв з земельних питань, в звязку з не прийняттям по них рішень сесії.  



Також відповідно до затвердженого переліку через ЦНАП надаються 

послуги територіальних органів виконавчої влади. За 2017 рік прийнято   

заяв, з них  

2073 заяви на отримання послуг міграційної служби; 

2535 заяв на отримання послуг Держгеокадастру; 

1 заява на отримання послуг Держпродспоживслужби; 

2 декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки. 

З метою надання адміністративних послуг «Оформлення та видача або 

обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон» та «Оформлення 

та видача паспорта громадянина України» в 2017 році куплено необхідне для 

цього обладнання, але для підключення до електронної бази ДМС України 

через Національні системи конфіденційного зв’язку(НСКЗ) необхідно 150 

тис.грн. та 85 тис.грн. для програмного забезпечення, кошти передбачено в 

бюджеті на 2018 рік. 

Працівниками сектору реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру 

територіальної громади у 2017 році зареєстровано 3209 осіб та знято з 

реєстрації 3941 особу, з них 340 у з'вязку зі смертю. 

На виконання розпорядження міського голови та рішення сесії 

Підлипненської сільської ради щодо перейменування вулиць та за 

уточненням адрес звернулось 1393 особи, яким було внесено відповідні 

записи до паспорту громадянина України. 

Надано інформацію на запити про місце реєстрації 2564 мешканцям 

міста та на 3634 запити від органу державної влади, підприємства, установи, 

організації, закладу щодо доступу до персональних даних. 

У 2017 адміністраторами Центру було виявлено 1467 адміністративних 

правопорушень, передбачених статтями 197, 198 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та винесено відповідну кількість постанов. 

Складено 2 адмінпротоколи, які розглянуті на адмінкомісії та сплачені 

штрафи. 

Спільно з відділом реєстрації актів цивільного стану по м.Конотоп, 

центром надання адміністративних послуг Конотопської міської ради у 2017 

році зареєстровано 150 немовлят безпосередньо у пологовому будинку.  

Плата за послуги, які надаються сектором реєстрації фізичних осіб та 

ведення реєстру територіальної громади, до міського бюджету. За 2017 рік – 

62764 грн. 



 

Попередження надзвичайних ситуацій та робота з 

правоохоронними органами 

Протягом 2017 року на території м.Конотоп не допущено виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

На виконання розпорядження міського голови від 20.09.2017 №300-ОД 

"Про створення міської комісії для перевірки пожежної безпеки закладів 

освіти та культури" міською комісією були перевірені заклади освіти та 

культури з метою попередження травмування і загибелі дітей під час 

виникнення пожеж та дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки.   

За вказаний період міською комісією з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій було проведено 6 засідань, на яких було 

розглянуто 19 питань, що дало змогу оперативно вирішити питання та 

недопущення виникнення  надзвичайних ситуацій на території міста та 

Підлипненської сільської ради. Також було проведено 5 засідань державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при Конотопській міській раді на 

якій було розглянуто 7 питань: щодо недопущення захворювання тварин на 

африканську чуму, грипу птиці та сказу. 

 Протягом року проводилось оновлення місцевого матеріального 

резерву на суму 31630 грн., що дало можливість поповнити матеріальний 

резерв згідно Номенклатури затвердженої розпорядженням міського голови 

від 02.03.2016 №70-ОД "Про затвердження Положення та номенклатури 

місцевого матеріального резерву в м.Конотопі".   

 Протягом звітного періоду було проведено 22 засідання 

адміністративної комісії на яких було розглянуто 49 адміністративних 

протоколів по яким складено 49 постанов про адміністративне 

правопорушення. На правопорушників накладено штрафів 16626 грн.  

 Проведено та документально оформлено 35 засідань комісії з питань 

боротьби зі злочинністю на яких розглядались питання оперативної 

обстановки в місті та шляхи вирішення по подоланню злочинності.  

З метою посилення захисту держави, державного суверенітету, 

територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів 

держави  виконавчим комітетом Конотопської міської ради, підприємствами 

комунальної галузі міста постійно надається допомога в/ч В-0425 в 

облаштуванні  відповідної території. В 2017 році за рахунок спонсорських 

коштів  було придбано: 



-необхідне обладнання для облаштування кімнати для вмивання: 

встановлено 10 рукомийників зі змішувачами та дзеркалами, 1 бойлер для 

безперебійного забезпечення гарячою водою (на суму 22,0 тис.грн.); 

- 1000 кв.м. руберойду для проведення поточного ремонту покрівлі 

споруд, де розміщується військова частина (допомога від депутата обласної 

ради        Ладухи В.Б.); 

- бензоагрегат, 2 бензопили, 65 погонних метри плівки ПВХ (на суму 

10,8 тис.грн.); 

Від лікувальних та аптечних закладів міста військовослужбовцям в/ч               

В-0425 передані перев’язувальні та противірусні засоби на суму близько 6,0 

тис.грн. 

В рамках Комплексної міської програми "Правопорядок на 2016-2020 

роки" в 2017 році Конотопському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області виділено 40 тис. грн. для запобігання 

умов, що сприяють вчиненню правопорушень, забезпечення захисту 

конституційних прав та свободи людини, підвищення безпеки дорожнього 

руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі міста. 

 

 Робота з комунальним майном в місті 

За 2017 рік забезпечено план по надходженню коштів до міського 

бюджету за напрямками роботи, станом на 01.01.2018: 

 від оренди комунального майна – 1619,9 тис.грн., що складає 158,0% 

до річного плану; 

 від приватизації комунального майна – 60,4 тис.грн., що складає 

120,8% до річного плану;  

 від реалізації безгосподарного майна – 4,7 тис.грн. 

Діють 137 договорів оренди нерухомого майна (18 - з яких укладено в 

2017 році):  

 54 договори оренди - з бюджетними організаціями та установами, 

сплата по яких складає 1 гривню за рік без ПДВ згідно чинного 

законодавства; 

 84 договори оренди - по яких орендарями щомісячно сплачується 

орендна плата до міського бюджету (з урахуванням індексу інфляції). 

    За минулий рік відділом підготовлено 54 розпорядчих документа, що 

стосуються управління майном: 46 рішень виконавчого комітету, 5 рішень 

міської ради, 2 розпорядження міського голови, 1 доручення міського голови. 

Проводиться претензійно-позовна робота. На підставі рішення 

Господарського суду Сумської області від 11.05.2017 стягнуто заборгованість 



з орендної плати та відшкодування витрат по сплаті судового збору на 

загальну суму 12307 грн. 29 коп. 

Спільно з прокуратурою на підставі постанови Вищого господарського 

суду України від 07.08.2017 повернуто із незаконного користування 2 об`єкти 

комунальної власності (по вул.Успенсько-Троїцькій, 53 та вул.Миколи 

Амосова, 5), що перебувають у господарському віданні КЗ «Конотопська 

ЦРЛ ім.ак.М.Давидова». 

Також, проводилась робота по визнанню в судовому порядку майна 

спадщиною відумерлою або безгосподарним майном. Спадщиною 

відумерлою визнано житловий будинок по 4 пров.вул.Мічурина, 28 та                   

3/8 частини будинку по вул.Гастелло, 37. 

У 2017 році на продаж було виставлено 5 об’єктів нерухомості. З них 

продано 4, а саме 2 об’єкти приватизації:  

-нежитлова будівля, загальною площею 17,1 кв.м., разом із земельною 

ділянкою площею 0,0036 га по вул.Успенсько – Троїцькій, 86-б за 41852,40 

грн. з ПДВ;  

-будівля гаражу, загальною площею 13,5 кв.м., разом із земельною 

ділянкою площею 0,0021 га, по вул.Красногірській, 9-а за 30603,60 грн. з 

ПДВ. 

2 об’єкти спадщини відумерлої:  

-житловий будинок з господарчо-побутовими будівлями по 

вул.Парківській, 25 за 4183,20 грн. з ПДВ;  

-житловий будинок по вул.Завгородній, 80 за 1456,80 грн. з ПДВ. 

На даний час на продаж виставлено квартиру №4 (30,9 кв.м.) по 

вул.Красногірській, 13, яка була визнана безгосподарною, за початковою 

ціною продажу 27720,00 грн. з ПДВ.  

Протягом року у власність громадян було приватизовано                        

53 квартири та 132 кімнати в гуртожитку. 

Інформація про вільні приміщення, про вивчення попиту на майно,   

про проведення аукціонів та оголошення щодо передачі в оренду майна 

територіальної громади м.Конотоп постійно розміщується на офіційному 

веб-сайті Конотопської міської ради, в мережі «Facebook» та друкується в 

газеті «Конотопський край».  

 Пріоритетними напрямками роботи на 2018 рік є: 

 виконання показників соціально-економічного розвитку та планових 

надходжень коштів до міського бюджету; 



 робота по виявленню джерел додаткових надходжень до міського 

бюджету; 

 визначення майна в судовому порядку спадщиною відумерлою чи 

безгосподарним; 

 забезпечення ефективного використання комунального майна. 

 

Культура 

Одною зі складових нашого міста є осередки культури, які поєднані в 

єдину мережу. Мережу закладів культури Конотопа складають 8 закладів, які 

є складовою галузі: два будинки культури – «Зоряний» та «Сучасник»,  

Центр культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир», краєзнавчий музей з більш ніж 

віковою історією та однією з найбільших фондових колекцій Сумської 

області, два відділи музею – музей авіації та музей-садиба Драгомирова, дві 

музичні школи, одній з котрих в минулому році виповнилося 60 років, та 5 

бібліотек, які об’єднані у централізовану бібліотечну систему. На початку 

минулого року міською радою створений комунальний заклад культури - 

міський палац культури (в минулому палац культури заводу КВРЗ), який 

наразі є центральним концертним майданчиком у місті.  Всі заклади культури 

є юридичними одиницями, очолюють їх керівники, які здійснюють 

керівництво відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону України 

«Про культуру».  

Одна з найважливіших функцій відділу та закладів культури – 

проведення   загальноміських культурно-мистецьких заходів, державних свят 

та пам’ятних дат, що відбуваються відповідно до Програми організації 

фестивалів та свят.  На проведення даних заходів використано 551,8 тис. грн.                 

З початку року в місті проведено 20 загальноміських культурно-

мистецьких заходів. Окрім цього успішно проводяться власні культурні 

практики: це щорічний проект «Крила Конотопу» на музеї авіації - 

загальноміське свято, що збирає до себе до 1000 мешканців та гостей міста, 

креативний проект «Ніч у музеї», дитячий фестиваль юних вокалістів «Зірки 

надій», відкритий регіональний хореографічний фестиваль                          

ім.В.Бондаренко, всеукраїнський пленер художників «Барви Малевича», 

проект «Свята на кварталах». Цього року 14 свят протягом літнього періоду 

на різних кутках міста вмістили в себе дитячі дискотеки для малечі, 

пізнавальні конкурси з солодкими призами, показ патріотичних фільмів та 

мультфільмів. 5 обласних творчих змагань проводиться щорічно на теренах 

міста: третій рік поспіль обласне патріотичне свято «Козацькому роду нема 

переводу» збирає до 600 учасників художньої самодіяльності зі всієї області 



до міста козацької слави; на базі дитячих музичних шкіл відбуваються                    

4 обласних конкурси виконавців, з них на духових музичних інструментах – 

єдиний в  області, а виконавців на народних інструментах «Конотопська 

розсипуха» - конкурс, що пропагує гру на національних народних 

інструментах, виховує в молодого покоління любов та повагу до своєї 

культурної спадщини. Цього року учасниками їх стали 717 юних музикантів 

Сумщини. Вперше на базі галузі культури Конотопу проведено розширене 

виїзне засідання колегії управління культури області, 47 керівників галузі 

культури області – міст та районів – переймали досвід роботи конотопців, 

заключним акордом насиченої програми став творчий звіт - виставка 

майстрів мистецтв та святковий концерт, участь в якому взяли кращі 

колективи та виконавці, творчий звіт став певним підсумком діяльності 

аматорського мистецтва та творчості. Цього року вперше запроваджена 

культурно-мистецька акція «Мистецька платформа» - своєрідний конкурс 

«Кращий за професією», присвячений Дню працівників культури і майстрів 

народного мистецтва, під час якої були вшановані найкращі працівники 

галузі – від ветеранів до наймолодших креативних культурних менеджерів.  

Велика увага у роботі закладів культури приділяється виїзду творчих 

колективів за межі міста – так чи інакше, але у «власному соку» творчим 

особистостям знаходитися важко і неможливо. Багато колективів веде 

активну гастролеву діяльність, виїздять з концертними та творчими 

проектами до інших міст. Художні колективи Конотопу протягом року взяли 

участь у 36-ти міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних 

творчих конкурсах та посіли на них 574 призових місця, чим підтвердили 

свій професійний рівень та підвищують культурно-мистецький імідж міста. 

Ми пишаємося своїми кращими колективами, що мають почесне звання 

«народний» або «зразковий аматорський», яких в закладах культури - 6. 

Хочеться зауважити, що окрім того, що у цьому році всі колективи планують 

підтвердити це звання, ще найменш як один творчий колектив буде 

здобувати звання. За підсумками роботи 2017 року керівник зразкового 

ансамблю танцю «Free dance»  міського будинку культури «Зоряний» 

Людмила Омельченко отримала стипендію голови Сумської обласної 

державної адміністрації як провідний творчий працівник Сумської області. 

Наскрізною темою у діяльності закладів культури проходить тема 

патріотизму, виховання національної гордості і гідності, вивчення та 

пропагування національного культурного надбання. Вже третій рік поспіль 

реалізується культурно-мистецький проект «Великодня  галявина», 

проведено цикл презентацій книг сучасних українських авторів, вечір пам’яті 

«Розстріляні кобзарі Конотопщини», на основі краєзнавчих досліджень нашої 

краянки Зої Шалівської за участю Заслуженого артиста України, 

композитора, бандуриста Тараса Силенка, презентація збірника краєзнавчо-



публіцистичних матеріалів місцевих краєзнавців про багату історію нашого 

краю та його славних жителів «Конотопщина - рідний край». Велику 

кількість відвідувачів зібрала виставка робіт всеукраїнського культурно-

мистецького проекту «Військово-польовий АРТ». Унікальність виставки 

полягає в накладенні на артефакти, що пройшли війну, елементів 

українського народного мистецтва та елементів національної символіки.  

Налагоджено творчу співпрацю з військовослужбовцями 58-ї окремої 

мотопіхотної бригади Збройних Сил України, з громадськими організаціями 

міста, проведені спільні проекти: художній волонтерський проект 

«Український дім. Конотопська родина», конкурс дитячого малюнку «Мій 

рідний Конотоп», перший фестиваль вуличної музики.    

 Важливим культурним осередком у нашому місті є музей. В 

краєзнавчому музеї та його відділах за рік проведено 532 екскурсії, їх 

відвідало понад 10 тисяч мешканців та гостей міста. 

Продовжує свою роботу Інтернет-центр на базі центральної міської 

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

можливостями, приміщення обладнано пандусом, що забезпечує рівний доступ 

всім мешканцям міста до світової інформаційної мережі. За звітний період його 

послугами скористалися 1598 відвідувачів, з них – 236 з обмеженими 

можливостями.  

Хореографічним осередком міста є будинок культури «Сучасник», 

команда закладу постійно використовує інноваційні навчальні форми, такі 

як: семінари, відео лекторії, тренінги, майстер-класи, турніри обласного 

значення з різних видів хореографії: сучасної, бальної та народної. На базі 

сучасної хореографії впровадили заняття з акробатики та фріран (різновид 

паркуру), які діти відвідують із-задоволенням. З 2015 року тут веде роботу 

інклюзивна група з хореографії, в якій займаються троє вихованців з 

особливими потребами.  

Матеріальна база закладів постійно зміцнюється, за рік проведено 

капітальні ремонти у трьох закладах культури: здійснено встановлення 

енергозберігаючих вікон в міському будинку культури «Зоряний»; проведено 

капітальний ремонт міського будинку культури «Сучасник» (заміна вікон на 

енергозберегаючі, встановлення утеплених дверей у глядацькій залі, 

облаштування пандусу); проведено капітальний ремонт дитячої музичної 

школи №2 (ремонт концертної зали та трьох навчальних класів). Всього на 

суму загальну суму 1117 тис.грн. До речі, вікна у «Зоряному» по бюджетній 

галузі міста мають найвищий коефіцієнт теплопровідності – 0,88, при нормі 

0,75. Забезпечено суттєве оновлення бази музичних інструментів в дитячих 



музичних школа  та клубних закладах на суму 269 тис.грн., в т.ч. за рахунок 

коштів фонду соціально-економічного розвитку державного бюджету.  

Взагалі матеріальна база закладів зміцнена на суму 446,2 тис. грн., для 

роботи закладів придбана оргтехніка та мультимедійне обладнання на суму 

127,3 тис.грн., сценічні костюми на 117 тис.грн., акустича апаратура на 34 

тис., меблі та інше обладнання (зокрема стільці для музичних шкіл та 

бібліотек) на суму 32,8 тис.грн.  

 

Запобігання соціальному сирітству та профілактики 

правопорушень 

 

 Одним з пріоритетних питань у сфері соціального захисту дітей, 

зокрема сиріт та позбавлених батьківського піклування, є забезпечення 

сімейних форм їх виховання. 

В м.Конотоп відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  становить 1,3% від загальної кількості дітей. 

21,6% складають сироти – діти, у яких батьки померли, та 78,4% - це 

діти, батьки яких позбавлені батьківських прав за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків. 

93,4% посиротілих дітей влаштовано до сімейних форм виховання. 

 В місті наразі функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу, та 8 

прийомних сімей, де на вихованні перебуває 28 дітей, що залишились без 

піклування біологічних батьків. 

Протягом 2017 року було створено 1 нову прийомну сім’ю, до якої на 

виховання було влаштовано 1 дитину старшого віку, та 2 дитячі будинки 

сімейного типу поповнились  вісьмома дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

В минулому році активізовано роботу щодо виявлення сімей, де батьки 

неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки. 

Протягом 2017 року працівниками служби у справах дітей разом з 

фахівцями міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

представниками сектору ювенальної превенції щонайменше два рази на 

місяць проводились рейди «Сім’я» з метою раннього виявлення соціального 

сирітства. Обстежено умови проживання 74 сімей, де виховується 143 

дитини. В результаті 80 батьків було попереджено про відповідальність за 

неналежне виконання батьківських обов'язків та роз'яснені наслідки 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей; 23 батьків 

притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до ст.184 

КУпАП за неналежне виконання батьківських обов’язків. Всі сім’ї, де 

спостерігаються складні життєві обставини беруться під соціальний 

супровід. 



Коли вичерпано можливості покращити становище дитини в 

біологічній сім’ї шляхом організації супроводу, проведення профілактичних 

бесід та консультування, перед судовими органами порушуються позови про 

позбавлення цих батьків батьківських прав відносно дітей, які взяті на облік 

як такі, що опинились у складних життєвих обставинах.  

В 2017 році було підготовлено 15 позовів про позбавлення батьків 

батьківських прав  відносно 22 дітей та 4 позови про відібрання 11 дітей у 

батьків без позбавлення останніх батьківських прав. Всі заяви були 

задоволені судом. 

В 2017 році було взято на облік 28 дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, з них 21 дитина потрапила на облік у зв’язку з 

ухиленням батьків від виконання обов’язків по догляду за дітьми. 

Знято з даного обліку 26 дітей з наступних підстав: 

- зміна місця проживання – 4, 

- покращення ситуації в сім’ї – 17, 

- через відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав 

або у зв’язку із позбавленням батьківських прав - 5 дітей. 

Таким чином, як свідчить зазначена вище статистика, у більшості 

випадків вдається покращити стосунки у сім’ї, захистити права дитини, 

зберегти для неї рідну родину. 

За рахунок міської програми з реалізації конвенції ООН про права 

дитини протягом року для дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах було організовано мандрівку до океанаріуму м.Київ; діти мали 

змогу відвідати кіносеанс в 3D кафе, дитячий розважальний комплекс 

«Мадагаскар». 

Також, за рахунок програми 6 сімей, що виховують дітей та опинились 

в складних життєвих обставинах, отримали матеріальну допомогу на 

загальну суму 12,5 тис. грн. 

В минулому році з нагоди Дня Святого Миколая в дитячому 

розважальному комплексі «Мадагаскар» для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  віком від 4 до 7 років, які 

виховуються під опікою, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу міста, проведено захід «Подаруй дитині казку», де діти мали змогу 

розважитись на надувних гумових атракціонах, прийняти участь в конкурсах, 

естафетах. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. Фінансування 

заході відбулось за рахунок коштів міського бюджету. 

В 2017 році представниками органу опіки та піклування було взято 

участь в розгляді 75 цивільних справ, 48 справ по кримінальним 

провадженням  та розгляді 56 адміністративних матеріалів відносно 

неповнолітніх та батьків, що неналежним чином виконують свої батьківські 

обов’язки.  

Комісією з питань захисту прав дитини, за організацію роботи якої 

відповідає служба міської ради у справах дітей, в минулому році було 

проведено 20 засідань, де розглянуто 185 питань, з них найчастіше 

розглядались питання щодо надання висновків про доцільність позбавлення 



батьківських прав; встановлення порядку участі одного з батьків, який 

проживає окремо від дитини, у її вихованні; попередження батьків про 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків по 

відношенню до дітей; про утримання і виховання дітей, що залишились без 

піклування біологічних батьків, у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів та виконання покладених на них обов’язків. 

 

Реалізація молодіжної політики 

  Організація та проведення оздоровчої кампанії 2017 року була 

виконана на належному рівні відповідно до запланованих завдань: 

- рішенням сесії міської ради від 22.02.2017 року затверджено міську 

програму «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 2017 року»; 

- рішенням  виконкому  від  27.03.2017 № 70 «Про оздоровлення дітей 

та підлітків влітку 2017 року». 

У 2017 році з міського бюджету виділено 1550,8 тис. грн. на 

оздоровлення дітей (100 тис. грн. – здешевлення путівок до заміських 

таборів; 272,2 тис. грн. – харчування дітей в пришкільних таборах; 33,6 тис. 

грн. - харчування дітей в профільних таборах; 355,0 тис. грн. – оздоровлення 

дітей пільгової категорії, 750,00 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі 

корпусу№1 позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» та 

40,00- зміцнення матеріально-технічної бази позаміського дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Мрія». 

У 2016 році з міського бюджету по цим статтям було виділено 778,2 

тис. грн.  

У цьому році через субвенцію з обласного бюджету ми  отримали 272 

600 на оздоровлення дітей пільгової категорії. Кошти субвенції були 

використані наступним чином: 

44 000 - для придбання 20 путівок до   пересувного табору наметового 

типу «Сузір′я»; 

136 400 – для придбання 62 путівок на тематичну зміну «Патріот», 

обласного наметового табору «Сузір’я» комунальної установи Сумської 

обласної ради «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму 

та військово-патріотичного виховання», який розташовуватиметься у с. 

Хижки; 

92 200 – для придбання путівок до позаміського дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Мрія». 

Також з обласного бюджету депутатом було виділено 26,00 на 

зміцнення матеріально-технічної бази позаміського дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Мрія». 

В оздоровчий період 2017 року працювали 2 заміських табори:  

1) «Мрія» відділу освіти Конотопської міської ради;  

2) «Зорька» - відокремлений підрозділ Південно-Західної залізниці; 

Назва табору Дата початку 

та закінчення 

Вартість путівки в 

2017 році 

Кількість дітей 

пільгових 



зміни категорій котрі 

були оздоровлені 

у 2017 році  

Позаміський дитячий 

заклад оздоровлення та 

відпочинку «Мрія» 

І-07.06.– 

27.06.2017; 

ІІ–06.07.-

26.07.2017; 

ІІІ-01.08.- 

21.08.2017. 

3200 грн.  І зміна-108 дітей, 

пільговиків 70 

дітей;  

ІІ зміна-

114дітей,пільгов

иків 18 дітей; 

ІІІ зміна-117 

дітей,пільговиків

94дітей 

Відокремлений підрозділ 

державного 

територіально-галузевого 

об`єднання "Південно-

західна залізниця" 

дитячий оздоровчий 

табір "Зорька" 

І-16.06 – 

06.07.2017; 

ІІ-09.07.- 

29.07.2017; 

ІІІ-01.08.- 

21.08.2017. 

694 (прац. Півд.-

Західної залізн.) 

7400  (для решти 

населення)                                                            

І зміна- 149дітей; 

пільговиків 6 

дітей; 

ІІзміна–398 

дітей; 

пільговиків 8 

дітей; 

ІІІзміна-235 

дітей, 

пільговиків 

4дітей  

 

  

Також в місті працював позаміський наметовий табір «Патріот»,  

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

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

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

патріотичного виховання», який розташовувався у с. Хижки.  

 

Назва табору Дата початку 

та закінчення 

зміни 

Вартість путівки в 

2017 році 

Кількість дітей, 

що оздоровилися 

у 2017 році  

тематична зміна 

«Патріот», обласного 

наметового табору 

«Сузір’я» комунальної 

установи Сумської 

обласної ради «Сумський 

обласний центр 

відпочинку, 

оздоровлення, туризму та 

військово-патріотичного 

виховання» 

 І–01.07 – 

14.07.2016  

ІІ-17.07. – 

30.07.2016 

2200 грн. І,ІІ зміни - 100 

осіб, з них всі 

100 осіб пільгові 

категорії. 

http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/institutions/dbinfo/1652


 

При Центральній районній лікарні  функціонувала санаторна група для 

дітей, що перебувають на диспансерному обліку.  З 01.06.2017 по 31.08.2017  

було оздоровлено близько  130 дітей. 

Також, відповідно до обласного розподілу путівок, діти пільгових 

категорій з нашого міста безоплатно та з частковою оплатою мали  змогу 

оздоровитися та відпочити у обласних та всеукраїнських закладах 

оздоровлення та відпочинку, таких як: ДП «УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса 

- 8 дітей, ДП «МДЦ «Артек», який знаходиться в Пуща-Водицькому 

лісопарку – 13 дітей, обласний наметовий табір «Сузір’я» - 20 дітей пільгової 

категорії, ТОВ «Прибрежний» смт.Лазурний Херсонська обл. – 8 дітей 

пільгової категорії.   

На оздоровлення та відпочинок до пересувного табору наметового типу 

«Сузір′я» послугами з відпочинку було охоплено 20 осіб, пільгової категорії. 

Загальна чисельність дітей охоплена оздоровленням та відпочинком у 

цьому році становить: 3825осіб з них 2328 дітей пільгових категорій. 

Забезпечено оздоровленням та відпочинком діти пільгової категорії, а 

саме: діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 120 осіб, 

діти-інваліди – 60 особи, діти з багатодітних та малозабезпечених родин –

399осіб, діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС – 60 осіб, талановиті та 

обдаровані діти – 721 осіб, діти, котрі перебувають на Д-обліку – 758 осіб,  

Послугами з відпочинку та оздоровлення охоплено 42 дітей внутрішньо 

переміщених осіб та 94 дітей один з батьків яких загинув, постраждав або 

бере безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, 

безпритульні та бездоглядні діти 76. 

           Відбулась традиційна благодійна великодня акція «Пасхальне диво» 

           На велике християнське свято Великдень активісти міжнародного 

благодійного фонду «Крила Надії», громадських організацій «Молодіжний 

актив Конотопщини», «Новий час» не залишилися осторонь та влаштували 

справжнє свято для дітлахів, які виховуються в інтернатних закладах нашого 

міста, вихованців благодійного фонду «Серця любові» та для дітей з 

обмеженими фізичними можливостями. 

          Для дітей було організовано поїздку до церкви Різдва Пресвятої 

Богородиці, під час якої всі учасники заходу відвідали храм, поставили 

свічки, священнослужителями було проведено коротку пасхальну молитву в 

якій дітлахи також взяли участь. Окрім цього, кожен з дітей отримав від 

спонсорів заходу великодні паски, а на подвір’ї храму було проведено їх 

урочисте освячення. Дітлахам настільки сподобалося, що навіть після 

освячення вони ще довго не відпускали Отця Павла й просили ще окропити 

їх водою, кожен хотів отримати благословення від священнослужителя та 

доторкнутися до нього. 

У заході взяли участь близько 100 дітей вихованців комунального 

закладу Сумської ОДА – «Конотопська спеціальна загальноосвітня школа - 

інтернат» (інтернат №2), комунального закладу Сумської ОДА – 



«Конотопська санаторна загальноосвітня школа інтернат» (інтернат №1) та 

благодійного фонду для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові». 

Також на захід завітали багато дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

У День молоді 26 червня на центральній площі міста відбувся 

святковий концерт у якому прийняли участь місцеві виконавці та колективи.  

Концертна програма була наповнена різноманітними художніми номерами, 

серед яких були представлені бальні та сучасні танці, пісні у виконанні 

сольних співаків та цілих колективів, репертуар яких також на будь який 

смак. Загалом концертна програма складалась з майже 30 художніх номерів, 

та тривала майже 2 години. 

Фіналом концерту став виступ молодого рок-гурту «Wrong Habit». 

Хлопці грають разом близько року, однак гурт стрімко розвивається, вони 

вже мають кілька записаних пісень, що активно крутяться по місцевому 

радіо. Учасники гурту також можуть похвалитися в своїй програмі й 

власними піснями. До того ж, як стало зрозуміло в ході концерту, у гурту вже 

є своє коло шанувальників, які не аби як підтримують юних виконавців під 

час їх виступів.  

Цього року багодійний фонд «Серця любові» приймав участь у 

міському конкурсі проектів та отримав фінансову підтримку, завдяки чому 

вихованці фонду отримали змогу подорожувати визначними місцями нашої 

малої Батьківщини, причому поїздки були організовані з урахуванням їх 

потреб, зручно і комфортно, разом із родинами і у супроводі волонтерів 

фонду. Протягом липня-серпня 15 родин-підопічних фонду відвідали 

Менський зоопарк, м.Путивль, Спадщанський ліс, селище Таранське та 

побували у музеї авіації, краєзнавчому музеї, музеї Драгомирова, відвідали 

станцію юних натуралістів та інші визначні місця нашого славетного міста. 

Після екскурсії на заняттях арттерапії діти відтворювали побачене за 

допомогою фарб і олівців. Для дітей, кругозір більшості з яких обмежений 

стінами будинку, подвір’ям та іншими звичними місцями, кожна така поїздка 

– знаменна подія, сповнена цікавих, пізнавальних і розважальних 

миттєвостей. Але, окрім розваг, в ході проведення екскурсій здійснюється 

сенсорний розвиток, що, в свою чергу, спонукає розумові процеси, розвиває 

інтерес і чуттєвий досвід, зміцнює відносини і взаєморозуміння між батьками 

і дітьми. 

6 травня відбулося офіційне відкриття мотосезону. Мотоциклісти 

зібралися біля міського палацу культури (колишній БК ВРЗ). Ініціаторами 

заходу виступили активісти громадської організації Конотопська молодіжна 

мото-спілка «Дикі коні». Щороку до подібних заходів долучається все 

більше молоді, що є надзвичайно позитивним. Адже молодь наближається до 



техніки, якою потрібно не лише відповідально користуватися, а й вміти 

давати їй лад. Цьогоріч на відкриття мотосезону до Конотопа завітали гості з 

м. Шостка, м. Суми, м. Глухів, м. Кролевець.  

6 серпня відбувся фестиваль вуличних видів спорту «Телейос квест», в 

ньому взяли участь близько 20 любителів вуличних видів спорту. Програма 

заходу була насиченою, змагань та естафет вистачило на всіх. Змагалися 

учасники в трьох номвнаціях, а саме на «роликах», «скейтах» та «БМХ 

велосипедах». Вміння показували з техніки фігурної їзди, складності та 

точності виконаних трюків, швидкісного проходження траси, та провели 

інтелектуальний конкурс 

Вдало відбувся міський фестиваль графіті з нагоди відзначення Дня 

міста. Молодь нанесла два малюнки спортивної тематики на стіну стадіону 

"Локомотив". Відділ молоді та спорту як завжди вдало підтримав 

починання молоді.  

 Відбулося закриття Мото-сезону 2017. Проїзд колони по місту, 

покладання квітів до пам'ятних знаків воїнам інтернаціоналістам та загиблим 

в АТО, куліш для учасників та гостей заходу, концертна програма з місцевих 

виконавців та гостей, показові виступи з паркуру, виступи рок-гуртів з м. 

Київ, м. Конотоп та м. Шостка, благодійна ярмарка сувенірної продукції, 

фаер шоу.  

Щорічний фестиваль для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями відгримів у Політехнічному технікумі КІСумДУ. Талановиті 

дітлахи та молодь порадували глядачів своїми виступами. У програмі заходу 

можна було почути пісні та вірші, побачити запальні танці та цілу циркову 

виставу з клоунами, читачами, та фокусами.  

16 листопада, переддень Дня студента, в Індустріально педагогічному 

технікумі КІСумДу відбувся конкурс "Кращий студент ", що  пройшов за 

підтримки відділу у справах молоді та спорту, де змагалися студенти закладу, 

і кожен з учасників отримав свою нагороду, а колектив грамоту від міської 

влади. В стінах ПТКІСумДУ відбувся рок-концерт з нагоди Дня студента. На 

сцені глядачів своїми виступами радували гурти "Wrong Habit" та "Новий 

День". Які й були  ініціаторами проведення даного заходу.  

6 грудня відбувся відкритий захист проектів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка на 2018рік. Цьогоріч на конкурс було 

представлено 5 проектів від 3 громадських організацій.  

За результатами розгляду проектів було сформовано рейтинг, остаточне ж 

рішення про підтримку проектів та розміри їх фінансування комісія прийме 

протягом 15 днів після затвердження міського бюджету. Наразі по оцінкам 

членів комісії лідирують проекти ГО «Молодіжжний актив Конотопщини» в 

партнерстві з БФ «Крила Надії» - «Особливий погляд», БФ «Серця любові» - 



«Подорожуємо разом» та ГО «Новий час» - «Відповідальність починається з 

мене». 

        

Розвиток фізичної культури та спорту 

На протязі року 2017 року було проведено більш 200 змагань міського 

рівня, взято участь у 34 змаганнях обласного рівня, 17 змаганнях державного 

рівня, 7 змаганнях міжнародного рівня. Проведено 4 комплексних 

спартакіади: серед допризовної молоді, серед учнів ДПТНЗ і ВНЗ 1-4 рівнів 

акредитації,  серед дітей спортивних клубів за місцем проживання , інвалідів 

різних нозологій.  

Фізкультурно – оздоровчою роботою в місті охоплено близько 20 тис. 

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

культивується 24 види спорту. Для реалізації напрямків  розвитку фізичної 

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

У дитячо-юнацькій спортивній школі Михайла Маміашвілі культивуються 

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

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

2017-2018 навчальному році діють 64 навчальних груп, де займаються 818 

учня. 

Головним досягненням 2017 року став виступ вихованців заслуженого 

тренера України Гайдука Віктора Вікторовича відділення греко-римської 

боротьби  ДЮСШ М.Маміашвілі  Кузька Владислава та Мірошника 

Дмимтра, які на Чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед кадетів 

стали Чемпіонами світу у своїх вагових категоріях, Худжадзе Імед срібний 

призер Чемпіонату Європи серед юнаків та зарахований до збірної команди 

України(резерв), призові місця Матяша Артема на Чемпіонаті Європи серед 

молоді. До офіційного заліку вихованці ДЮСШ з відділення греко-римської 

боротьби додали три золоті та три бронзові медалі чемпіонату України, 36 

спортсменів стали чемпіонами Сумської області. 

 Заслуговують на увагу  успіхи вихованки відділення «Гандбол» Дябло 

Ганни, 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»). Ганна стала кращим 

бомбардиром чемпіонату Європи з пляжного гандболу. Команда 

гандболісток 2004 року народження перемогла у відбірковому етапі 

чемпіонату України з гандболу ,, Стрімкий м’яч ” та потрапили до фінальної 

частини. 

 Наші лижники у 2017 році здобули п’ять  золотих  та десять срібних 

медалей Чемпіонату України. 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. Завдяки праці 

тренера-викладача, майстра спорту України Савоченко Ніни Володимирівни 

вихованці відділення з лижних гонок Савоченко Марія, Денисов Сергій, 

Мухатінов Денис стали срібними призерами чемпіонату України в командній 

гонці. 

 Футболісти 2004 року народження під керівництвом тренера-викладача 

з футболу Савоченка Олега Анатолійовича стали срібними призерами 

чемпіонату України з фут залу та фіналістами обласних змагань з футболу 

,,Шкіряний м’яч”. Щербина Денис, Кочерга Андрій, Буханчук Богдан на 

турнірі ,,Кубок Конференцій” грали у складі збірної Центральної 

Конференції України ( U-13) . 

 У 2017 році до складу Національних збірних команд увійшло 18 

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

лижні гонки, біатлон, греко-римська боротьба, гандбол, футболу (дівчата) 

Вдало провели ігровий сезон дівчата футбольної команди «Вікторія», в 

2017 році стали найсильнішою командою країни в середній віковій групі, 

вигравши «золото» чемпіонату України з фут залу, І місце у чемпіонаті 

України з футболу серед дівчат ( U-16), ІІ місце у чемпіонаті України з 

футболу серед дівчат ( U-15). Мажара Анастасія зарахована до збірної 

команди України з футболу( U-16), Півовар Владислава та Каверзіна Анна 

зарахована до збірної команди України з футболу( U-15) та провели 

відбіркові тури в Іспанії до юнацьких Олімпійських ігор – 2018.  

На всеукраїнському рівні заявили про себе легкоатлети. Фельфнер 

Артур виборов 2 золоті медалі на чемпіонаті України в дисципліні метання 

спису. Голубовська Лариса посіла І місце на чемпіонаті України з 

легкоатлетичного двоборства. 

Школа має потужну матеріально-технічну базу: 2 стадіони, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс та головне приміщення з двома 

спортивними залами.  

 Міський центр спортивного дозвілля «Спорт для всіх» з кожним роком 

центр розширюється та збільшує кількість корисних для населення послуг. В 

цьому році було введено шість посад для відновлення роботи секцій 

настільного тенісу, боксу та шахів, також спеціалістів в с. Підлипне, 

мікрорайон вул. Сарнавської та мікрорайон «Загребелля». 

 З 01.01.2017 по 01.12.2017 року міський центр провів 64 фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів: (футбол, волейбол, настільний 

теніс, настільний футбол, баскетбол, веселі старти, дартс, шашки, гирьового 

спорту, велотуризму, водного туризму, боксу, пройшли спортивно - масові 

заходи “Спорт для всіх - у кожному дворі”. Відбулись спортивні заходи з 

шахів та настільного футболу присвячені до Дня матері, змагання з міні-

футболу до Дня Європи, змагання з настільного тенісу до Дня Конституції 



України, змагання з шахів серед людей з обмеженими вадами до «Дня 

Незалежності України», були проведені спортивно-масові заходи щодо 

пропаганди здорового способу життя в рамках Всесвітнього дня здоров’я під 

гаслом «Рух заради здоров'я». Також, міський центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

Конотопський міський осередок Сумського відділення Національного 

Олімпійського комітету України спільно з заміським дитячим оздоровчим 

табором «Мрія» провели спортивно-масовий захід до Олімпійського Дня в 

Україні. В цих заходах прийняло участь 1235 чоловіка.  

Кожен рік центр організовує сплави на байдарках. Цього літа було 

проведено 28 туристичних сплавів на байдарках по річках Сейм та Десна, в 

яких прийняло участь 165 мешканців різних вікових категорій.   

З 01 по 30 квітня 2017 року було проведено Всеукраїнський місячник 

«Спорт для всіх - спільна турбота» по упорядкуванню та облаштуванню 

спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку населення на передодні весняно-літнього періоду. На всіх 

спортивних майданчиках за місцем проживання та майданчик з 

антивандальними тренажерами був зроблений частковий ремонт власними 

зусиллями (зварювальні роботи, відремонтовано і пофарбовано дерев’яну 

огорожу). Витрачено коштів із загального фонду на суму 8823 грн. та зі 

спеціального рахунку на суму 4590 грн.  

У 2017 році МЦФЗН «Спорт для всіх» перемістився в інше 

приміщення, колишня «Дитяча поліклініка» , за пів року відновилася робота 

секції шахів та шашок, настільного тенісу, боксу, за рахунок спеціального 

рахунку зроблено поточний ремонт приміщень, придбано нові столи для 

секції шахів. 

Організаційна та кадрова робота 

У 2017 році було організовано проведення 10 засідань виконавчого 

комітету міської ради. Всього на засіданнях виконавчого комітету міської 

ради було прийнято 330 рішень. Проведено 5 нарад з головами квартальних 

комітетів міста. 

Протягом 2017 року надавалась методична та технічна допомога 

депутатам міської ради, членам виконавчого комітету міської ради, головам 

квартальних комітетів у здійсненні ними своїх повноважень. 

Для документального забезпечення проходження служби в органах 

місцевого самоврядування підготовлено 177 розпорядження міського голови 

з особового складу та 297 розпорядження з кадрових питань, 180 

розпоряджень з основної діяльності. 



Забезпечено ведення особових справ та трудових книжок працівників 

апарату та відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради. 

Забезпечено своєчасне подання декларацій про доходи за 2016 рік 

працівниками апарату та відділів міської ради із забезпечення діяльності 

виконавчих органів ради.  

Здійснювалось організаційно-методичне керівництво діяльністю 

виконавчих органів міської ради з питань роботи з кадрами. 

Здійснено підготовку  розпоряджень міського голови щодо 

призначення та звільнення керівників підприємств, організацій та установ 

комунальної форми власності та надання їм відпусток. 

Ведеться облік військовозобов’язаних та призовників.  

Підготовлено розпорядження міського голови про нагородження 
почесними відзнаками, Почесними грамотами міської ради та Подяками 
міського голови. Нагороджено Почесними грамотами міської ради 181 особа 
та оголошено Подяки міського голови 214 особам.  

В 2017 році на 80% створена картотека адресних реєстраційних карток 
по приватному сектору, що значно спростило отримання довідок про склад 
сім’ї мешканцям приватного сектору. За звітний період видано 25616 довідок 
про склад сім’ї. Розпочато створення архіву будинкових книг, на кінец року 
вилучено 1690 книжок. 

Забеспечено підвищення кваліфікації 22 посадовим особам міської 
ради. Станом на 01.01.2018 року 24 посадові особи здобують вищу освіту 
магістра у сфері муніципального та державного управління. 

За весь період сьомого кликання Конотопської міської ради скликано 
48 пленарних засідань, 15 з яких невідбулося через відсутність кворуму. 

Забезпечено проведення заходів з нагоди державних та професійних 

свят. 

 

Контроль за виконанням документів 

З метою покращення стану ведення роботи з контрольними 

документами та надання методичної та практичної допомоги з питань 

організації контролю за виконанням контрольних документів, протягом 

лютого-грудня проводились  перевірки з питання вивчення стану організації 

контролю за виконанням контрольних документів органів влади різних 

рівнів, здійснено 11 перевірок виконавчих органів міської ради, за 

результатами яких було надано відповідні рекомендації.  

Відповідно до затвердженого на 2017 рік графіку, з метою встановлення 

реального стану справ проводились цільові обстеження (перевірки)  ходу 

реалізації на місцях вимог та завдань, визначених контрольними 

документами, а  саме: 



-в лютому, березні, травні, жовтні, листопаді рішення виконавчого 

комітету міської ради від 29.09.2014 №237 «Про організацію харчування в 

школах та дошкільних закладах міста» було здійснено   обстеження 23 

харчоблоків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста,  

-в квітні рішення виконавчого комітету міської ради від 27.08.2013 №201 

«Про роботу ринків міста з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів»; 

-в липні, серпні розпорядження голови Сумської ОДА від 27.11.2009 

№661 «Про запровадження карантинного режиму на території області у 

зв’язку з виявленням карантинного організму амброзії полинолистої»; 

-в листопаді розпорядження голови Сумської ОДА від 29.01.2016 №36-

ОД «Про обласний план заходів щодо забезпечення безбар’єрного  доступу 

осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житла, соціальної  

та інженерно-транспортної інфраструктури  на 2016-2020 роки».  

          Результати обстежень (перевірок) були оформлені актами обстежень, 

перевірок та довідками, які надавались відповідальним для вжиття 

відповідних заходів реагування. Інформація про результати проведеної 

роботи доводилась до керівництва, за виявлені порушення  винні посадові 

особи та працівники комунальних підприємств міста  притягувались до 

дисциплінарної відповідальності.   

 З метою попередження випадків невиконання документів та виявлення 

причин, що стримують реалізацію завдань, визначених розпорядчими 

документами, відповідно до розпорядження міського голови від  24.06.2016 

№214-ОД «Про робочу групу з моніторингу стану виконання контрольних 

документів» створено та працює робоча група з моніторингу стану 

виконання контрольних документів. 

  На засіданнях робочої групи аналізується стан та якість виконання 

контрольних документів, за звітній період було  проведено 26 засідань 

робочої групи, результати засідань оформлено відповідними протоколами. 

   Крім того, на засіданнях робочої групи аналізувались пропозиції 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконкому, керівників виконавчих органів міської ради 

щодо стану виконання завдань, передбачених розпорядженнями міського 

голови та рішеннями виконавчого комітету міської ради. Внаслідок чого 

протягом звітного періоду  відділом  було підготовлено проекти та видано 12 

розпоряджень міського голови «Про зняття з контролю розпоряджень 

міського голови», якими було знято з контролю  104 розпорядження міського 



голови і  прийнято 6 рішень виконавчого комітету міської ради,  відповідно 

до яких знято з контролю 47 рішень виконавчого комітету міської ради.  

  За  січень-грудень 2017 року відділом  було оформлено 51  протокол  

робочих нарад при міському голові, під час яких було надано та перебувало 

на контролі хід виконання 168 протокольних доручень. 

Протягом  2017  року до виконавчого комітету міської ради надійшло і 

безпосередньо відділом заведені контрольні справи та взято на контроль 187 

розпоряджень та 7 доручень голови Сумської облдержадміністрації, 54 

протоколи нарад при голові облдержадміністрації та 5 рішень Сумської 

обласної ради. 

На виконання документів органів влади вищого рівня виконавчими 

органами міської ради у звітному періоді було видано 62 розпорядження 

міського голови, 1 доручення міського голови, прийнято 12 рішень 

виконкому, 5 рішень міської ради, затверджено 1 план-графік. 

На 01.01.2018 загальна кількість документів органів влади вищого 

рівня, що перебуває на контролі складає 104. 

Щодо роботи з власними розпорядчими документами, то за звітній 

період до відділу надійшло та було взято на контроль, всього 233 документи, 

в тому числі: 

- розпорядження міського голови – 143, 

- доручення міського голови – 23, 

- рішення виконкому – 67. 

Загальна кількість власних розпорядчих документів, що перебуває на 

контролі, станом на 01.01.2018 становить 148. 

Протягом січня-грудня 2017 року виконано та завершено діловодством 

499 документів. 

 

Звернення громадян 

Протягом 2017 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 

2622 звернення громадян, що на 1059 звернень менше, ніж за 2016 рік. 

Громадянами у зверненнях порушено 3087 питань (2016 рік – 4364), що на 

1277 питань менше ніж у 2016 році. За результатами розгляду 1358 (44%) 

питань вирішено позитивно, на 1377 (44,6%) – надані роз’яснення відповідно 

до чинного законодавства, 352 (11,4%) – перебувають на контролі виконання. 

Більшість звернень, що перебувають на довгостроковому контролі, 

складають питання, пов’язані із роботою житво-комунальної галузі міста.  



Протягом 2017 року в приміщенні виконавчого комітету міської ради 

проведено 287 (заплановано 265) прийомів, прийнято 768 осіб, порушено 804 

питання. За результатами розгляду 321 питання (39,9%) вирішено позитивно. 

Значну частину питань вдавалося вирішувати безпосередньо під час 

прийомів, інші передавалися на виконання відповідним фахівцям. Прийом 

громадян відбувався щоденно, як в робочий так і в поза робочий час. 

Також проведено 51 виїзний прийом (заплановано 48), прийнято 193 

громадянина, розглянуто 228 питань. За результатами розгляду 98 (43%) 

питань вирішено позитивно. В більшості своїй громадян турбували питання 

роботи житлово-комунальної галузі міста, транспортного забезпечення, 

соціального захисту населення. 

Протягом 2017 року через Сумську обласну державну адміністрацію 

надійшло 60 звернень (50 – у 2016 році), що на 10 звернень більше 

відповідного періоду минулого року. В них було порушено 65 питань. За 

результатами розгляду 19 питань (29,2%) вирішено позитивно, на 44 (67,7%) 

– надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства, 2 – перебувають 

на контролі виконання (Кабанов М.В. з питання спилювання дерев).  

Через Урядову «гарячу» лінію та Державну установу «Сумський 

обласний контактний центр» отримано 680 звернень, що на 206 звернень 

менше ніж у відповідному періоді минулого року. В них було порушено 693 

питання. За результатами розгляду 471 (68%) питань вирішено позитивно, на 

205  (29,6%) – надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства, 17 

(2,4%) – перебувають на контролі виконання.  

Протягом 2017 року проведено 47 «гарячих» телефонних ліній, від 

мешканців міста отримано 197 телефонних дзвінка, розглянуто 225 питань. 

За результатами розгляду 101 питання вирішено позитивно, що становить 

44,9%.   

  Виконавчий комітет міської ради приєднався до «Єдиної системи 

місцевих петицій». У звітному періоді  надійшло 7 петиції. В результаті 2 із 

них не набрали достатньої кількості голосів і були розглянуті, як колективне 

звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», по 2 петиціях продовжується збір підписів, 3 – розглянуті як 

електронні петиції, так як протягом визначеного Законом України «Про 

звернення громадян» терміну набрали достатню кількість голосів про 

підтримку. Дані петиції були розглянуті комісійно та винесені на розгляд 

депутатського корпусу. Ініціаторам/авторам надані письмові роз’яснення з 

порушених питань.   

Також, на офіційному веб-сайті Конотопської міської ради у розділі 

«Громадянам – Звернення громадян – Електронні звернення» наявна 



аплікаційна форма та розміщена інформація щодо порядку подання 

електронного звернення. Протягом 2017 року керівництвом виконкому 

розглянуто 42 електронних звернення.  

Протягом звітного періоду заслухано 11 звітів (заплановано 11) 

керівників виконавчих органів міської ради щодо роботи зі зверненнями 

громадян. Робота з розгляду звернень громадян визнана задовільною. 

Щомісяця та щотижня на робочих нарадах при міському голові 

заслуховується інформація начальника загального відділу міської ради про 

роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради. 

 Згідно затверджених керуючим справами виконкому графіків,  

проведено  12 планових та 7 позапланових перевірок стану розгляду звернень 

громадян у виконавчих органах міської ради, на комунальних підприємствах, 

в установах та організаціях міста. За результатами перевірок порушень вимог 

Закону України «Про звернення громадян не виявлено.  

Працівниками загального відділу міської ради, які відповідають за 

напрямок роботи зі зверненнями громадян, щоденно надається методична 

допомога працівникам виконавчих органів міської ради та комунальних 

підприємств міста з питань роботи зі зверненнями громадян.  

 На сторінках офіційного веб-сайту міської ради розміщуються 

узагальнені матеріали та відомості про стан та організацію роботи зі 

зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань. Щоденно 

інформація щодо роботи зі зверненями громадян у виконавчому комітеті 

міської ради висвітлюється в соціальній мережі Facebook. Активно 

звертаються громадяни до керівництва виконавчого комітету міської ради і 

під час прямих телеефірів на ТРК «Вежа».  

 Протягом 2017 року зареєстровано та опрацьовано 209 звернень та 

запитів від депутатів різних рівнів. 

 На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 

загальному відділі міської ради зареєстровано та опрацьовано 154 запита на 

отримання публічної інформації. 

 За звітний період в загальному відділі міської ради зареєстровано та 

передано за призначенням 3981 документ вхідної кореспонденції, 

опрацьовано та відправлено 1386 листів ініціативної та 1111 службової 

кореспонденції. 

 Протягом 2017 року зареєстровано 419 розпоряджень міського голови з 

основної діяльності та 330 рішень виконавчого комітету міської ради.  

Правова робота 

Протягом звітного періоду відповідно до розпорядження міського 

голови від 12.08.2011 №239-р "Про організацію надання населенню 

безоплатної правової допомоги" прийнято 87 осіб та надано відповідні 



консультації з питань спадкування, оформлення майна, дарування, купівлі-

продажу, взаємовідносин із сусідами, порядку оскарження судових рішень та 

інших питань правового характеру. 

Систематично проводилась робота по перевірці та візуванню рішень, 

розпоряджень та інших документів правового характеру, що виносяться на 

розгляд міської ради та її виконавчого комітету на відповідність вимогам 

чинного законодавства. 

Протягом  2017 року прийнято участь  у  195 судових засіданнях по 146 

справах. 127 справ розглядалися Конотопським міськрайонним судом, 9–

Господарським судом Сумської області, 2 – Апеляційним судом Сумської 

області, 2 – Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, 2 – Окружним судом міста Києва,1-Харківським 

адміністративним апеляційним судом, 1-Вищим господарським судом, 2-

Харківським апеляційним господарським судом. 

Здійснювалась договірна робота. Протягом звітного періоду здійснено 

перевірку 4159 договорів, що укладаються розпорядниками коштів міського 

бюджету та комунальними підприємствами. 

Постійно проводилась кодифікація чинного законодавства. Внесено 

зміни до текстів законодавчих актів, та до алфавітного покажчика. Протягом 

звітного періоду для роботи працівникам відділів та управлінь видавалися 

нормативні документи та науково-практичні коментарі до законів та кодексів 

України. 

Працівники сектору юридичної роботи є членами міської 

координаційно – методичної ради з правової освіти населення. Діяльність 

міської МКМР з правової освіти населення у 2017 році була спрямована на 

розробку та проведення різноманітних заходів правоосвітнього та 

правовиховного спрямування, пропаганду здорового способу життя серед 

учнівських та педагогічних колективів навчальних закладів, проведення 

тематичних бесід, лекцій та інших виховних заходів щодо профілактичної 

роботи з питань правового виховання дітей, розроблення лекцій та 

методичних рекомендацій, проведення семінарів та круглих столів, надання 

методичної та практичної допомоги в організації правової освіти.  

В цілому, працівниками сектору вживаються всі необхідні заходи для 

оперативного та всебічного розгляду звернень громадян та виконання своїх 

безпосередніх посадових обов’язків.  

 До пріоритетних напрямків роботи у 2018 році відносяться розширення 

форм надання безоплатної правової допомоги шляхом охоплення широких 



верств населення через засоби масової інформації, організацію виїзних 

прийомів, надання консультацій з правових питань в телефонному режимі.  

Архівна справа 

Проведено 5 засідань експертної комісії, де погоджено 5 номенклатур 

справ установ, організацій та підприємств, 6 описів справ постійного 

зберігання, 3 описи справ з особового складу, положення про архів,  

положення про експертну комісію. 

Постійно ведеться співпраця з відділами та управліннями міської ради 

по пошуку та наданню інформації з архівних документів.  

Надавалась методична допомога у складанні номенклатур справ та 

довідкового апарату до документів постійного зберігання Конотопському 

політехнічному технікуму КІСумДУ, Конотопському індустріально-

педагогічному технікуму, виконавчому комітету міської ради, державній 

податкові інспекції, управлінню юстиції та іншим. 

Експертно-перевірною комісією Державного архіву Сумської області 

було схвалено описів справ постійного зберігання на 1675 од.зб, та на справи 

з особового  складу у кількості 288 од.зб. 

На зберіганні в архівосховищі знаходиться 189 фондів ліквідованих 

підприємств міста (10976 од. зб.), 27 фондів НАФ (4704 од. зб.), які 

поповнюються, 1 фонд документів особового походження –31 од. зб. 

Загальна кількість справ становить 15711 од. зб. і щорічно поповнюється.  

Постійно збільшується чисельність справ з особового складу 

підприємств, які припинили свою діяльність на території міста. За звітний 

період на державне зберігання до відділу надійшло 7 нових фондів, а це 246 

одиниці зберігання.  

Протягом звітного періоду проводилась робота з організаціями списку 

№ 1 щодо упорядкування, описування та передавання на постійне зберігання 

документів НАФ. На постійне зберігання прийнято 205 од.зб. архівного 

фонду управління Держгеокадастру у Конотопському районі Сумської 

області у кількості 157 одиниць зберігання, відділи РАЦС в м.Конотоп та 

Конотопському районі 48 од.зб. 

Протягом 2017 року забезпечено оперативне вирішення питань, 

порушених у запитах та зверненнях громадян. За звітний період розглянуто 

2065 запитів та звернень. З них 1989 вирішено з позитивним результатом, а 

по 76 надано роз’яснення про відсутність документів у архіві та про місце їх 

зберігання.  



1812 звернень громадян (88%) стосувалися документів із кадрових 

питань (особового складу) ліквідованих підприємств. За зазначеними 

документами надано архівні довідки або копії архівних документів про 

розмір заробітної плати, про підтвердження стажу роботи та витяги або 

архівні копії наказів, в тому числі для призначення пенсій на пільгових 

умовах.  

За документами Національного архівного фонду розглянуто 253 (12%) 

запити, всі вирішені позитивно. Надано архівні довідки, архівні копії або 

витяги із документів міської та Підлипненської сільської рад, їх виконавчих 

комітетів, розпоряджень міського голови за наступною тематикою: про 

приватизацію земель; про виділення житлової площі; про встановлення 

металевих гаражів і купівлю продаж гаражів в гаражно-будівельних 

кооперативах міста; про виділення земельних ділянок; про державну 

реєстрацію суб’єктів підприємництва; про обрання депутатами міської ради; 

про перейменування вулиць тощо. 

Проводились заходи щодо поліпшення умов зберігання документів, їх 

оптимального розміщення, контролю за фізичним станом справ (санітарні 

дні, контроль за температурою та вологістю в сховищі). Закартоновано 440 

од. зб. 

Основною проблемою залишається питання стосовно впорядкування та 

передачі на постійне зберігання до архівного відділу документів 

Національного архівного фонду організаціями та установами, які внесені до 

Списку №1. Зважаючи на велику кількість звернень мешканців міста за 

отриманням довідок соціально-правового характеру робота з 

підприємствами, які внесені до Списку № 1 проводиться не на достатньому 

рівні. Спеціалістів, які б на належному рівні упорядкували документи до 

здачі в міський архів  практично немає, а особи, відповідальні за архів в 

установах і організаціях дуже часто змінюються.  

 Основні пріоритетні напрямки роботи в 2018 році: 

- впровадження в практику роботи відомчих архівів міста «Правил 

роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого  

самоврядування, підприємств, установ, організацій»; 

- прийом документів з особового складу  від ліквідованих 

підприємств міста; 

- упорядкування та прийом на постійне зберігання документів НАФ 

списку №1; 

- розгляд заяв та звернень громадян, виконання довідок соціально-

правового характеру; 

- перевірка архівної справи на підприємствах, організаціях та 

установах міста.  



 

Запобігання корупції 

 

Проведено моніторинг стану виконання основних заходів Конотопської 

міської ради щодо запобігання корупції та з питань організації виконання 

антикорупційного законодавства у 2017 році. 

В виконавчому комітеті міської ради визначено уповноважених осіб з 

питань запобігання та виявлення корупції в виконавчих органах ради та 

перезатверджені їх посадові інструкції. 

Згідно розпорядження міського голови  від 21.02.2017  №57-ОД "Про 

організацію роботи щодо своєчасного подання суб'єктами декларування 

електронних декларацій», відповідальними особами  за перевірку фактів 

подання електронних декларацій суб'єктами декларування виконавчих 

органів міської ради здійснено перевірку фактів подання щорічних 

декларацій за 2016 рік. 

При перевірці з'ясовано, що суб'єкти декларування які працюють в 

виконавчому комітеті міської ради своєчасно подали декларації осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2016 рік, за винятком осіб, які припинили діяльність в 

виконавчих органах міської ради в 2016 році та не подали декларацію 

суб'єкта декларування, який припинив діяльність, пов'язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування (разом 8 осіб). 

По випадкам встановлення факту неподання декларацій суб’єктами 

декларування, відповідальними особами за перевірку фактів подання 

електронних декларацій повідомлено Національне агентство. 

Із посадовими особами міської ради проводились навчання з вивчення 

та роз’яснення антикорупційного законодавства та Закону України "Про 

запобігання корупції", а також щодо недопущення виникнення та 

врегулювання конфлікту інтересів.  

При формуванні кадрового резерву виконавчих органів міської ради, 

проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад, стажуванні виносяться 

питання по вивченню Закону України від 14.10.2014 № 1700-VІІ “Про 

запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань 

недопущення корупційних проявів в органах місцевого самоврядування. 

Забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну 

оцінку виконання покладених на них обов’язків і завдань. 

У межах компетенції надавалась методична допомога щодо 

застосування антикорупційного законодавства. 

На офіційному сайті Конотопської міської ради у рубриці “Запобігання 

проявам корупції” висвітлювалась інформація про заходи щодо запобігання 

корупції. 

З метою отримання від громадян інформації про факти корупційних 

правопорушень, в Конотопській міській раді діє телефонна лінія                

(05447) 2 33 92, на першому поверсі будівлі міської ради розміщена 



спеціальна поштова скринька, діє цілодобова служба “066” (тел. 15 06), на 

офіційному сайті Конотопської міської ради розроблена спеціальна Інтернет-

сторінка. Даних повідомлень до міської ради у 2017 році не надходило. 

Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції в 

межах повноважень вживалися заходи щодо виявлення конфлікту інтересів. 

Для забезпечення громадського контролю за державними закупівлями 

та використанням бюджетних коштів на веб-сайті виконавчого комітету 

міської ради функціонує рубрика Державні закупівлі.     

Розпорядженням міського голови від 27.07.2016 №257-ОД «Про 

створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний 

комітет» уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 

виконавчого комітету міської ради включено до тендерного комітету 

виконавчого комітету міської ради. 

Постійно забезпечується доступ громадськості до проектів 

нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті 

міської ради. 

Здійснено виконання плану заходів затверджених розпорядженням 

міського голови від 21.08.2015 №214-ОД “Про затвердження плану заходів 

Конотопської міської ради щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки”, відповідно до 

якого в міській раді були розроблені та затверджені внутрішні плани заходів 

щодо реалізації засад державної антикорупційної політики (Антикорупційної 

стратегії) на 2015-2017 роки. 

Протягом 2017 року випадків притягнення працівників міської ради до 

відповідальності за рішенням суду за корупційні діяння чи інші 

правопорушення, пов’язані з корупцією, не було. Корупційних проявів не 

виявлено. Звільнень з посад працівників міської ради у зв’язку з 

притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення не було. 

 

P.S.Нині наша країна та всі ми переживаємо нелегкі часи. Часи 

боротьби та гартування нової якості держави, нової якості народу, нової 

якості стосунків між державою та людьми. Зміни торкнулися усіх сфер 

суспільного життя. Політичні процеси жорстко відбиваються на економіці. 

Сьогодні ми прагнемо хоча б зберегти та зміцнити власні досягнення, щоб 

потім мати основу для зростання. Однак життя продовжується і основні 

завдання, які стоять перед міською владою намагалися виконувати. 

Слава Україні! 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


