
№ 

з/п
Назва програми

Термін дії 

програми
Основне завдання програми

План на                                   

2021 рік, грн.
Зміни, грн.

План на 2021 рік з 

урахуванням змін, 

грн.

1 Програма реформування та розвитку

житлово-комунального господарства

м.Конотоп на 2021-2023 роки

2021-2023 Підвищення ефективності та надійності функціонування

міського житлово-комунального господарства: проведення

капітального ремонту житлового фонду, фінансування робіт,

пов'язаних з благоустроєм міста, будівництвом, реконструкцією,

ремонтом і утриманням автомобільних доріг

45 336 848,28 2 091 000,00 47 427 848,28 

2 Програма утримання кладовищ в місті

Конотоп на 2020-2022 роки

2020-2022 Забезпечення утримання кладовищ у належному стані 1 221 000,00 1 221 000,00 

3 Програма розвитку КП ВУВКГ 2021-2023 50 000,00 50 000,00 

4 Програма підтримки та підвищення

енергоефективності житлового фонду

міста Конотоп на 2021-2023 роки

2021-2023 50 000,00 50 000,00 

5 Програма підвищення

енергоефективності у бюджетній сфері

м.Конотоп на 2019-2021 роки

2019-2021 Створення умов для підвищення енергоефективності у місті

шляхом впровадження комплексу енергозберігаючих заходів

різного спрямування

29 100,00 29 100,00 

6 Проект "Підвищення енергоефективності

будівель освітніх закладів м.Конотоп"

2021 Створення умов для досягнення сталого енергетичного розвитку

освітньої галузі шляхом впровадження енергозберігаючих

заходів

5 016 150,00 5 016 150,00 

7 Програма розвитку та забезпечення

діяльності комунального підприємства

"Конотопське трамвайне управління" на

2018-2021 роки

2018-2021 Створення належних умов для надання населенню

високоякісних послуг з перевезення міським трамваєм та

забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку

міського електротранспорту

15 421 200,00 15 421 200,00 

8 Програма підтримки та розвитку малого і

середнього підприємництва у м.Конотоп

на 2019-2021 роки

2019-2021 Поліпшення підприємницького середовища в місті,

запровадження нових ефективних форм співпраці виконавчих

органів міської ради та суб’єктів підприємництва на засадах

соціального партнерства, задля стійкого функціонування і

розвитку малого та середнього підприємництва та

економічного зростання міста

60 000,00 60 000,00 

9 Програма залучення інвестицій та грантів

для розвитку Конотопської міської

територіальної громади на період до 2025

року

2021-2025 Досягнення збільшення обсягів залучених інвестицій в

економіку територіальної громади за рахунок підвищення рівня

інвестиційної привабливості, покращення інвестиційного

клімату, максимального використання інтелектуального

потенціалу

53 000,00 53 000,00 

10 Програма забезпечення міста

містобудівною документацією на 2018-

2022 роки

2018-2022 Комплексне розв’язання проблем розвитку містобудівної

діяльності в місті, що дасть змогу фізичним та юридичним

особам міста отримувати в установленому Законом порядку

земельні ділянки на території міста, забезпечить доступність

містобудівної документації мешканцям міста

584 300,00 584 300,00 

11 Програма розвитку земельних відносин та

охорони земель на 2021 рік

2021 Забезпечення ефективного використання земель територіальної

громади, шляхом підготовки вільних земельних ділянок для

продажу на земельних торгах у формі аукціону та подальшого

контролю за виконанням землекористувачами зобов’язань

передбачених чинним законодавством щодо справляння плати

за землю 

712 755,00 712 755,00 

12 Комплексна програма соціального

захисту населення на 2017-2021 роки

2017-2021 Соціальний захист малозабезпечених та вразливих верств

населення міста, створення умов для реабілітації та інтеграції в

суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями

1 835 600,00 40 000,00 1 875 600,00 

13 Програма зайнятості населення

Конотопської міської територіальної

громади на 2021-2023 роки

2021-2023 Забезпечення зайнятості населення територіальної громади та

раціональне використання трудового потенціалу, залучення

незайнятої частини громадян працездатного віку, в тому числі

громадян з обмеженими фізичними можливостями, до

економічно активної діяльності

175 900,00 175 900,00 

14 Програма соціального захисту пільгових

категорій населення Конотопської міської

територіальної громади на 2019-2021

роки

2019-2021 Соціальний захист окремих категорій громадян, в частині

надання пільг гарантованих державою

13 223 600,00 -40 000,00 13 183 600,00 

15 Програма для забезпечення виконання

управлінням соціального захисту

населення Конотопської міської ради

рішень суду та інших виконавчих

документів про стягнення коштіві на 2021-

2024 роки

2021-2024 Недопущення настання негативних наслідків для управління

соціального захисту населення Конотопської міської ради та

бюджету Конотопської міської територіальної громади в частині

блокування рахунків, та недопущення невиконання завдань останнім

щодо забезпечення надання встанволених державою та

Конотопською міською радою соціальних гарантій

30 000,00 30 000,00 

16 Комплексна програма підтримки та

соціального захисту учасників АТО,

операції Об'єднаних сил та членів їх сімей

на 2019-2021 роки

2019-2021 Матеріальна підтримка та соціальний захист учасників АТО,

операції Об'єднаних сил та членів їх сімей

1 259 600,00 12 000,00 1 271 600,00 

17 Комплексна програма підтримки

фізкультурно-спортивних заходів ріного

ріня та спортивних закладів Конотопської

міської територіальної громади у 2021

році

2021 Підтримка фізкультурно-спортивних заходів та закладів, спорту

вищих досягнень, збірної футбольної команди територіальної

громади, членів збірних команд для підготовки до державних та

міжнародних змагань, пошук спортивних талантів для

підготовки спортивних резервів для спорту вищих досягнень

шляхом участі в міських, обласних та державних змаганнях і

турнірах, популяризація здорового способу життя для всіх верст

населення

3 582 100,00 3 582 100,00 

Додаток 2

до рішення міської ради                                                                                     

8 скликання (13 сесія)                                                         

від 2 листопада  2021 року

Інвестиційна діяльність

Перелік програм (проектів), 

Житлово-комунальне господарство

Енергозбереження та енергоефективність

Соціальній захист

Містобудування та земельні відносини

Розвиток підприємництва 

які фінансуватимуться за рахунок коштів міської територіальної громади у 2021 році

Розвиток молоді та спорту, підтримка дітей

Транспортна сфера



18 Програма виплати винагород

спортсменам і тренерам Конотопської

міської територіальної громади з

олімпійських, неолімпійських,

параолімпійських та дефолімпійських

видів спорту на 2021 рік

2021 Заохочення спортсменів та тренерів громади 81 000,00 81 000,00 

19 Програма "Молодь" на 2021 рік 2021 Створення умов для розвитку духовності і патріотизму в

молодіжному середовищі, організація змістовного дозвілля

молоді, формування сімейних цінностей

126 000,00 126 000,00 

20 Програма запобігання соціальному

сирітству на 2020-2023 роки

2020-2023 Підвищення рівня культури сімейних стосунків, зменшення

кількості дітей, що перебувають на обліку як такі, що опинились

в складних життєвих обставинах, дітей, вилучених з сімейного

середовища

75 000,00 75 000,00 

21 Програма про відпочинок та

оздоровлення дітей влітку 2021 року

2021 Створення сприятливих умов для якісного, змістовного 

відпочинку та оздоровлення дітей в  літній період

407 817,00 407 817,00 

22 Комплексна програма національно-

патріотичного виховання на 2021 рік

2021 Формування у громаді свідомих громадян -патріотів Української

держави, представників української національної еліти через

набуття молодим поколінням національної свідомості, активної

громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних

цінностей.

30 000,00 30 000,00 

23 Комплексна програма "Освіта на 2018-

2021 роки"

2018-2021 Забезпечення стійкого інноваційного розвитку освіти

територіальної громади, створення умов для переходу до нового

рівня освіти, запровадження в навчальних закладах технологій,

що забезпечують збереження здоров’я учнів, удосконалення

дошкільної та позашкільної освіти шляхом створення умов для

духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку

дітей

11 723 900,00 11 723 900,00 

24 Програма забезпечення медичним

обслуговуванням населення

комунальними некомерційними

підприємствами охорони здоров'я міста 

Конотоп на 2021 рік

2021 Забезпечення населення громади якісними медичними

послугами 

26 295 188,00 -5 216,00 26 289 972,00 

25 Програма організації та проведення

фестивалів та святкових заходів на 2021

рік

2021 Відзначення пам’ятних дат та історичних подій, що мають

загальнодержавне і історичне значення, загальнодержавних

свят, проведення фестивалів та конкурсів різних рівнів,

патріотичних свят, конференцій, підвищення професійного

рівня та матеріальний розвиток творчих колективів та окремих

виконавців громади, покращення культурного іміджу та

поповнення місцевих культурних традицій, сприяння

конкурентоспроможності та підтримка місцевих аматорів

368 500,0 368 500,0 

26

Програма фінансового і матеріально-

технічного забезпечення підготовки і

проведення повторних виборів міського

голови на території Конотопської міської

територіальної громади на 2020-2021

роки

2020-2021 Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та

проведення повторних виборів міського голови на території

Конотопської міської територіальної громади, а також

створення належних умов для роботи міської територіальної та

дільничних виборчих комісій, передбачених чинним

законодавством України та волевиявлення мешканцями громади

1 488 643,00 1 488 643,00 

27 Програма підтримки органів

самоорганізації населення на 2021-2025

роки

2021-2025 Вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її

виконавчого комітету через голів квартальних комітетів з

населенням приватного сектору міста для вирішення питань

життєдіяльності кварталів, більш активне залучення мешканців

до міського життя, до благоустрою, участі населення в

загальноміських заходах.

387 040,00 387 040,00 

28 Програма забезпечення організаційної

діяльності на 2021-2025 роки

2021-2025 Забезпечення належного та ефективного впровадження

організаційних заходів: відзначення пам’ятних дат, державних

та професійних свят, історичних подій, ювілеїв підприємств,

установ і організацій, а також вшанування пам’яті видатних

людей; заохочення працівників органів виконавчої влади,

місцевого самоврядування та осіб, які внесли значний

особистий внесок в соціально-економічний, культурний,

науково-технічний розвиток територіальної громади, за активну

участь у громадській та інших сферах діяльності

569 200,00 569 200,00 

29 Програма «Про проведення конкурсу з

визначення проєктів, розроблених

інститутами громадянського суспільства,

для реалізації яких надається фінансова

підтримка у сфері роботи з дітьми та

молоддю та у напрямку національно-

патріотичного виховання на 2021 рік»

2021 Підтримка діяльності громадських організацій, активізація їх

роботи шляхом запровадження конкурсного механізму

80 000,00 80 000,00 

30 Комплексна програма "Правопорядок на

2021-2025 роки"

2021-2025 Запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню

правопорушень, забезпечення захисту конституційних прав і

свобод людини, забезпечення безпеки громадян від проявів

тероризму та інших загроз, захисту державного суверенітету та

територіальної цілісності

1 453 400,00 1 453 400,00 

31 Програма захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного

та природнього характеру та забезпечення

пожежної безпеки на 2016-2021 роки

2016-2021 Удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної

системи цивільного захисту населення і територій міста від

наслідків надзвичайних ситуацій, для зменшення ризику

виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого

рівня захисту населення і територій міста від їх наслідків

160 000,00 160 000,00 

Разом: 131 886 841,28 2 097 784,00 133 984 625,28 

Сучасна та якісна освіта

Охорона здоров'я

Міський голова                                                                                                                                                                                                Артем СЕМЕНІХІН  

Розвиток культури та туризму

Інші


