
   

                                                  
 
                           

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ                                                       

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

від 02 листопада  2021 року                                                             

 

Про затвердження Програми 

організації співпраці з іншими 

територіальними громадами  

на 2022 – 2025 роки 

(«Добросусідська Конотопщина») 

 

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про співробітництво територіальних громад», з метою 

сприяння соціально-економічному розвитку та покращення добробуту 

територіальних громад Конотопщини,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити Програму організації співпраці з іншими територіальними 

громадами на 2022-2025 роки згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, торгівлі та надання 

послуг Конотопської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                               Артем СЕМЕНІХІН    

 

 

 



Додаток  

         до рішення міської ради 

         8 скликання (13 сесія) 

         від 02 листопада 2021 року 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

організації співпраці з іншими територіальними громадами  

на 2022-2025 роки 

«Добросусідська Конотопщина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Конотоп 

2021 



 

Паспорт 

Програми організації співпраці з іншими територіальними громадами на 

2022 – 2025 роки 

«Добросусідська Конотопщина» 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління економіки Конотопської 

міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Доручення міського голови від 

09.09.2021 №16 «Про Програму 

організації співпраці з іншими 

територіальними громадами на 2022-2025 

роки» 

3. Розробник програми Управління економіки Конотопської 

міської ради 

4. Співрозробники програми Виконавчі органи Конотопської міської 

ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління економіки Конотопської 

міської ради 

6. Учасники програми Виконавчі органи Конотопської міської 

ради, сільські, селищні, міські ради 

7. Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Конотопської міської 

територіальної громади, кошти інших 

джерел 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

- 

 

9.1. - коштів бюджету 

Конотопської міської 

територіальної громади  

- 

 

- коштів інших джерел - 
 

 

 

 

 



 

 

І. Загальні положення 

Програма організації співпраці з іншими територіальними громадами на 

2022 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.08.2020 № 695 № «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» та Стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 

роки з її реалізації, затверджених рішенням 2 сесії Сумської обласної ради 8 

скликання від 11.12.2020. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Починаючи з 2014 року Урядом України реалізуються широкомасштабні 

реформи місцевого самоврядування – перерозподілу повноважень між органами 

місцевого самоврядування і органами виконавчої влади за принципами 

субсидіарності та створення нових адміністративно-територіальних одиниць на 

базовому рівні – об'єднаних територіальних громад. 

Досвід України, як і багатьох країн засвідчує, що органи місцевого 

самоврядування (територіальні громади базового рівня) ніколи не є абсолютно 

самодостатніми, незалежно від їх площі та чисельності населення та не завжди 

можуть самостійно вирішувати важливі питання місцевого значення і 

реалізовувати проекти соціально-економічного розвитку, зважаючи на 

обмеженість власних фінансових та кадрових ресурсів. Тобто територіальні 

громади не є повною мірою самодостатніми для утримання й розвитку суттєвих 

об’єктів інфраструктури та реалізації великих інвестиційних проектів. Саме тому і 

в Європі, і в Україні активно розвивається міжмуніципальне співробітництво як 

інноваційна і ефективна форма співпраці територіальних громад. 

Прийняття у 2014 році Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» створило реальні можливості для розвитку 

територіальних громад та вирішення їх проблем спільними зусиллями. 

Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі – 

Закон № 1508) створено законодавчу основу для кооперації ресурсів органів 

місцевого самоврядування з метою вирішення спільних проблем життєдіяльності 

територіальних громад на місцевому рівні, більш ефективного надання послуг 

місцевому населенню, створення спільних об’єктів муніципальної інфраструктури 

для декількох територіальних громад. 

На сьогодні в громадах ще не завжди є розуміння вигоди від такого дієвого 

інструменту, як співробітництво. Відповідно до даних Реєстру договорів про 

співробітництво територіальних громад станом на 01.07.2021 в Сумській області 

укладено 59 договорів про співробітництво територіальних громад, і лише 2 

укладено в Конотопському районі. 

Співпраця територіальних громад задля реалізації спільних інтересів на 

договірній основі дає можливість об’єднувати свої ресурси та зусилля для 

вирішення загальних проблем розвитку. Ці договори можуть реалізовуватись у 

таких сферах як освіта, культура, медицина, спорт, транспортне сполучення, 

дорожня інфраструктура, пожежна безпека, архівна галузь, житлово-комунальне 

господарство, екологія, рекреація, інформаційний простір тощо. 



 

В результаті укладання договорів співробітництва територіальними 

громадами вбачається за можливе реалізація ними спільних проектів розвитку у 

пріоритетних галузях, вирішення актуальних питань їх життєдіяльності та 

здійснення при цьому економії власних фінансових ресурсів. Кінцевою метою 

такого співробітництва є підвищення добробуту територіальних громад всієї 

Конотопщини. 

 

ІІІ. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення соціально-економічного розвитку 

територіальних громад Конотопщини із застосуванням механізму співробітництва 

сільських, селищних, міських рад та територіальних громад шляхом  реалізації 

спільних проектів. 

Завдання Програми: 

- організація співпраці органів місцевого самоврядування в реалізації 

проектів спрямованих на розвиток громад; 

- підвищення професійного рівня представників органів місцевого 

самоврядування, громадськості з питань управління проектами та активізації їх 

участі в національних і міжнародних програмах; 

- проведення різних форм навчання, комунікаційних та консультативних 

заходів з питань організації співробітництва серед сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних громад. 

 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми виконання 

Програми 

Оптимальними шляхами та засобами розв’язання проблеми, визначеної 

розділом ІІ Програми, є: 

- укладання договорів про співробітництво територіальних громад; 

- співфінансування розвиткових проектів, що реалізуються в рамках 

договорів співробітництва територіальних громад, за рахунок коштів обласного та 

місцевих бюджетів; 

- проведення інформаційної кампанії, у тому числі на телебаченні, радіо, у 

друкованих засобах масової інформації, мережі Інтернет, щодо роз’яснення змісту 

та переваг співробітництва територіальних громад Конотопщини, а також 

поширення досвіду кращих практик співробітництва територіальних громад на 

території України та за кордоном; 

- організація та проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, 

круглих столів тощо) для представників сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад з питань співробітництва територіальних громад; 

- здійснення консультативного супроводу під час організації 

співробітництва  територіальних громад; 

 

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Обсяги та джерела фінансування Програми визначаються у відповідності до 

договорів про співпрацю громад по реалізації окремо визначених заходів. 

 



VІ. Строки та етапи виконання Програми 

Виконання Програми розраховано на 2022-2025 роки. 

 

VІІ. Перелік завдань та заходів Програми  

Основним завданням Програми є забезпечення соціально-економічного 

розвитку та покращення добробуту територіальних громад Конотопщини шляхом 

реалізації механізму співробітництва територіальних громад.  

Заходи Програми наведені у додатку 1 до Програми. 

 

VІІІ. Очікувані результати  
1. Упровадження проектів, метою яких є вирішення найбільш актуальних 

питань життєдіяльності територіальних громад Конотопщини. 

2. Об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування 

та інших джерел для вирішення економічно та соціально важливих питань 

життєдіяльності територіальних громад Конотопщини. 

3. Підвищення соціальної активності членів територіальних громад та 

органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем розвитку 

громад; 

4. Підвищення рівня знань та обізнаності членів територіальних громад та 

органів місцевого самоврядування щодо механізму співробітництва 

територіальних громад та кращих практик його застосування; 

5. Забезпечення законності під час організації співробітництва 

територіальних громад. 

 

ІХ. Координація та контроль за ходом реалізації Програми 

Координацію виконання заходів та контроль за ходом виконання Програми 

здійснює управління економіки Конотопської міської ради. 

Виконавчі органи Конотопської міської ради, сільські, селищні, міські ради, 

що є учасниками Програми, здійснюють аналіз стану реалізації Програми і 

надають інформацію про її виконання Управлінню економіки Конотопської 

міської ради до 10 лютого року, наступного за звітним. 

Управління економіки Конотопської міської ради узагальнює надану 

інформацію та інформує міського голову та постійну комісію з питань 

промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг 

Конотопської міської ради щороку до 01 березня року, наступного за звітним.



 

Додаток 1 

Напрями та заходи Програми 

№ 

з/п 
Напрями та заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела та обсяги 

фінансування 

Очікувані результати виконання 

заходу 
бюджет 

Конотопської 

територіальної 

громади, тис.грн. 

інші джерела, 

тис.грн. 
 

Завдання 1. Забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад шляхом реалізації механізму співробітництва 

територіальних громад 

1.1 Проведення 

інформаційної кампанії, 

у тому числі на 

телебаченні, радіо, у 

друкованих засобах 

масової інформації, 

мережі Інтернет, щодо 

роз'яснення змісту та 

переваг співробітництва 

територіальних громад, 

а також поширення 

досвіду кращих практик 

співробітництва 

територіальних громад 

на території України та 

за кордоном 

Щорічно Управління 

економіки 

Конотопської 

міської ради 

- - Підвищення обізнаності членів 

територіальних громад та 

органів місцевого 

самоврядування щодо механізму 

співробітництва територіальних 

громад та кращих практик його 

застосування; 

підвищення соціальної 

активності членів 

територіальних громад та 

органів місцевого 

самоврядування у розв’язанні 

актуальних проблем розвитку 

територій 

1.2 Здійснення 

консультативного 

супроводу під час 

організації 

Щорічно Управління 

економіки 

Конотопської 

- - Забезпечення законності під час 

організації співробітництва 

територіальних громад 



 

співробітництва  

територіальних громад 

міської ради 

1.3 Організація співпраці в 

реалізації розвиткових 

проектів в рамках 

договорів співробіт-

ництва територіальних 

громад Конотопщини 

Щорічно Управління 

економіки 

Конотопської 

міської ради 

- - Реалізація практики укладання 

договорів співробітництва 

територіальних громад на 

території Конотопщини; 

реалізація спільних проектів 

розвитку територіальних громад 

Конотопщини; вирішення 

актуальних питань 

життєдіяльності територіальних 

громад; соціально-економічний 

розвиток територій громад 

1.4 Організація та 

проведення навчальних 

заходів (семінарів, 

тренінгів, круглих 

столів,  тощо) для 

представників 

сільських, селищних, 

міських рад  

територіальних громад 

з питань 

співробітництва 

територіальних громад 

Щорічно Управління 

економіки 

Конотопської 

міської ради 

- - Підвищення рівня знань органів 

місцевого самоврядування щодо 

механізму співробітництва 

територіальних громад та 

кращих практик його 

застосування 

Завдання 2. Створення єдиного інформаційного поля Конотопщини 

2.1 Створення єдиної бази 

мас-медіа 

Конотопського регіону 

та забезпечення 

2022 Сектор міської 

ради з питань 

внутрішньої 

політики 

- - Забезпечення потреб населення 

в інформації щодо розв’язання 

актуальних проблем громад та 

розвитку громад Конотопщини 



 

доступності до 

інформації 

представників ЗМІ 

територіальних громад   

через створення інформаційного 

порталу «Велика Конотопщина»  

2.2 Створення регіональної 

експертної 

інформаційної ради 

 

Щорічно Сектор міської 

ради з питань 

внутрішньої 

політики 

- - Забезпечення сталого обміну 

досвідом в інформаційному 

просторі. 

Розробка єдиної концепції щодо 

висвітлення інформації про 

роботу  з розвитку 

Конотопського регіону на 

доступних для широкого кола 

громадськості інформаційних 

ресурсах 

2.3 Проведення спільних 

інформаційних 

кампаній, круглих 

столів, прес-

конференцій, брифінгів 

з представниками влади 

місцевих 

територіальних громад 

на базі 

адміністративних 

центрів територіальних 

громад 

Щорічно Сектор міської 

ради з питань 

внутрішньої 

політики 

- - Популяризація співпраці в 

напрямках розв’язання 

актуальних проблем розвитку 

територій та покращення 

добробуту територіальних 

громад  

 

 

Завдання 3.  Створення конкурентного середовища серед представників мас-медіа територіальних громад 

3.1 Проект-конкурс 

«Кращий медійник 

року» серед 

Щорічно Сектор міської 

ради з питань 

внутрішньої 

- - Підтримка та стимулювання 

активізації роботи 

представників мас-медіа в 



 

представників ЗМІ 

територіальних громад 

політики  напрямку підвищення 

професійної майстерності 

Завдання 4. Створення культурного середовища Конотопщини 

4.1 Проведення 

патріотичного 

фестивалю 

«Конотопська битва» 

спільно з Попівської 

громадою з нагоди 

відзначення річниці 

перемоги   війська під 

проводом гетьмана 

України Івана 

Виговського у 

Конотопській   битві 

1659 року. 

Щорічно,   Відділ культури 

та туризму 

Конотопської 

міської ради 

- - Формування позитивного 

ставлення до споконвічних 

українських цінностей та 

патріотизму у мешканців міста 

та регіону, позиціонування 

Конотопу як регіонального 

осередку історії та культури 

(закріплення бренду 

«Конотопська битва»), 

налагодження довгострокової 

міжнародної співпраці з 

закордонними партнерами щодо 

вивчення та популяризації 

спільної історико-культурної 

спадщини. 

4.2 Проведення 

Конотопського 

відкритого пленеру 

художників «Барви 

Малевича» на території 

громад Конотопщини 

Щорічно Відділ культури 

та туризму 

Конотопської 

міської ради 

- - Підтримка молодих художників 

краю, реалізація їх творчого 

потенціалу та залучення до 

всеукраїнських пленерів, що 

сприятиме популяризації громад 

Конотопського району на 

теренах України 

4.3 Обмін передовим 

досвідом, 

досягненнями, планами, 

Щорічно Відділ культури 

та туризму 

Конотопської 

- - Об’єднання громади на базі 

спільної історичної та 

культурної спадщини, 



 

подальша співпраця між 

бібліотеками громади. 

Проведення семінарів, 

навчань, тренінгів. 

Круглий стіл 

«Бібліотек@ - територія 

ідей» 

міської ради дослідження невідомих сторінок 

історії краю, видання наукового 

збірника конференції та 

поширення його серед наукових 

установ України, що сприятиме 

популяризації Конотопського 

району та його дослідників 

серед кола науковців країни 

4.4 «УПА – відповідь 

нескореного народу» 

Проведення турніру 

настільної гри «УПА – 

відповідь нескореного 

народу», розробленої 

Українським 

інститутом 

національної пам’яті  

(м.Київ), між громадами  

Конотопського району 

Щорічно до 

Дня 

захисника 

України, а 

також 14 

жовтня  

Відділ культури 

та туризму 

Конотопської 

міської ради 

- - Згуртування громад спільною 

ідеєю підняття патріотизму на 

місцях. Проведення гри в 

кожній громаді на місцях між 

учнями шкіл та активною 

молоддю. 

4.5 Проведення фестивалю 

«Конотопщина має 

таланти» 

Виявлення обдарованих 

представників громад, 

розкриття талантів у 

різних видах мистецтва, 

заохочення творчих 

особистостей, 

популяризація культури 

та мистецтва в 

Щорічно Відділ культури 

та туризму 

Конотопської 

міської ради 

- - Налагодження активного 

добросусідського спілкування та 

взаємодії з сусідніми 

територіальними громадами 

Конотопщини в напрямку 

виявлення обдарованих 

мешканців регіону, які 

розкриють свій творчий та 

культурний потенціал, 

залучення населення у 

мистецьке життя громад, 



 

громадах, розкриття 

творчого потенціалу 

працівників різних сфер 

діяльності, дітей та 

молоді, заохочення 

людей до саморозвитку 

та підтримки їх 

досягнень та захоплень. 

сприяння у реалізації 

здібностей.  

Завдання 5. Залучення освітніх закладів Конотопщини до популяризації іноземних мов та розвитку творчих та організаторських 

здібностей 

5.1 Проведення фестивалю-

конкурсу 

«ЄВРОБАЧЕННЯ» для 

громад Конотопщини 

Щорічно Управління 

освіти 

Конотопської 

міської ради 

- - Налагодження культурно-

освітніх комунікацій громад 

Конотопщини. Залучення учнів 

до позашкільної діяльності 

освітніх закладів. Підвищення 

рівня знань з іноземних мов. 

Вдосконалення естетичних, 

художніх, вокальних здібностей 

учасників.  

Завдання 6. Активізація участі молоді у громадському житті Конотопщини 

6.1 Профорієнтація молоді. 

Проведення ярмарки 

професій серед молоді 

громад Конотопщини та 

презентація 

позанавчальної роботи 

закладів освіти.. 

Щорічно Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту  

 

- - Отримання молоддю сукупності 

знань, які дозволяють 

аналізувати, критично 

оцінювати і доцільно 

використовувати власні 

розумові ресурси, правильно 

використовувати власний 

потенціал при виборі 

майбутньої професії.  

6.2 Проведення конкурсу Щорічно Відділ міської - - Виявлення найкращих студентів 



 

«Молодіжний Оскар» 

серед студентів учбових 

закладів Конотопщини 

ради у справах 

молоді та спорту  

 

в окремих сферах, покращення 

соціальної атмосфери у вишах 

громади та суспільстві в цілому, 

створення умов для відкритої 

комунікації молоді та 

студентства, яке буде 

середовищем розвитку та 

отримання актуальних знань та 

навичок, налагодження 

партнерських відносин між 

студентами, викладачами та 

навчальними закладами 

Конотопщини, підвищення 

ерудиції студентської молоді, 

забезпечення якісного й 

змістовного студентського 

дозвілля, заохочення молоді до 

саморозвитку та підтримки її 

досягнень, підвищення рівня 

соціальної активності 

студентства. 

Завдання 7. Популяризація здорового способу життя  

7.1 Організація та 

проведення відкритих 

змагань з різних видів 

спорту серед 

представників громад 

Конотопщини 

Щорічно Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту  

 

- - Залучення мешканців громади 

до фізичної активності, 

популяризації здорового 

способу життя, підвищення 

здоров’я мешканцями та 

визначення переможців. 

Добросусідське спілкування та 

взаємодії з сусідніми 



 

територіальними громадами 

Конотопського регіону. 

7.2 Організація активного 

відпочинку молоді 

територіальних громад 

Конотопщини. 

Проведення 

байдаркових сплавів та  

туристичних подорожей 

Щорічно Відділ міської 

ради у справах 

молоді та спорту  

 

- - Популяризація активного 

відпочинку, здобуття та 

вдосконалення навичок туризму 

та ознайомлення з історією 

рідного краю, взаємодія з 

іншими територіальними 

громадами Конотопського 

регіону 

Завдання 8. Популяризація та розвиток підприємницької діяльності 

8.1 Проведення 

інформаційно-

консультаційної роботи 

(семінари, тренінги 

тощо) з діючими 

суб’єктами 

підприємництва та 

особами, що бажають 

розпочати власну 

справу із залученням 

мешканців 

територіальних громад 

Конотопщини 

Щорічно Відділ міської 

ради по роботі із 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

- - Підвищення рівня обізнаності в 

різних аспектах ведення 

підприємницької діяльності 

мешканців територіальних 

громад Конотопщини, що 

розпочали,  або які бажають 

розпочати власну справу.  

Розширення чисельності малого 

та середнього підприємництва.  

8.2 Проведення виставки-

ярмарку «Ярмарок на 

Конотопщині» 

 

Щорічно Відділ міської 

ради по роботі із 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

- - Створення дієвого інструменту 

для популяризації продукції  

товаровиробників та сприяння 

розвитку підприємництва 

територіальних громад 

Конотопщини 



 

8.3 Проведення акцій 

популяризації товарів 

товаровиробників 

територіальних громад 

Конотопщини 

«Конотопщина, купуй 

рідне!» 

Щорічно Відділ міської 

ради по роботі із 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

- - Створення сприятливих умов 

для стабільного розвитку 

місцевих товаровиробників, 

збільшення обсягів виробництва 

та реалізації їх продукції, 

формування сприятливого 

середовища та інформаційної 

підтримки.  

8.4 Забезпечення 

інформаційної та 

організаційної 

підтримка проекту 

«Натуральне  молоко» 

Щорічно Відділ міської 

ради по роботі із 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

- 

 

- Популяризація та підтримка 

створення в територіальних 

громадах Конотопщини 

молочних ферм, підприємств з 

переробки фермерського 

молока. Сприяння відкриттю  

мережі магазинів фермерських 

молочних продуктів «Молочна 

садиба Конотопщини» 

 

 

 

 Міський голова                                    Артем СЕМЕНІХІН 


