
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.КОНОТОП 

у січні–жовтні 2017 року 
 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Станом на 1 жовтня 2017р., за оцінкою, чисельність наявного населення 

Конотопської міськради складала 91,3 тис. осіб. Кількість живонароджених  

у січні–вересні 2017р. становила 436 осіб, померлих – 929 осіб. 

У січні–жовтні 2017р. державна субсидована підтримка була призначена 

28,8 тис. сімей на загальну суму 11908,2 тис.грн проти 9481,7 тис.грн  

у відповідному періоді минулого року.  

Крім того, 628 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою для 

відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива на загальну суму 1860,2 тис.грн – це на 21% 

більше, ніж торік. 
 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

За даними Сумського обласного центру зайнятості упродовж січня– 

жовтня 2017р. статус безробітного у м.Конотоп та Конотопському районі 

отримала 2281 особа. За цей період за сприяння Державної служби зайнятості 

працевлаштовано 1378 безробітних, або кожного третього з числа тих,  

що перебували на обліку з початку року, з них у жовтні п.р. – 354 особи. 

На кінець жовтня 2017р. на обліку залишалося 1076 безробітних,  

що на 23,6% або на 332 особи менше, ніж на кінець вересня п.р. 
 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 

У ІІ кварталі 2017р. на підприємствах, в установах та організаціях 

м.Конотоп працювало 17,6 тис. осіб. Середньомісячний розмір оплати праці 

працівників міста становив 6558 грн, що у два рази вище законодавчо 

встановленого рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно із 

відповідним періодом минулого року середня заробітна плата зросла на 38,5%. 

Упродовж жовтня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам підприємств м.Конотоп 2017р. збільшилася на 1,0%  

і на 1 листопада 2017р. складала 5,2 млн.грн. Вся сума боргу припадала  

на економічно активні підприємства. 
 

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ 
 

За повідомленням Прокуратури Сумської області протягом січня– 

жовтня 2017р. по м.Конотоп обліковано 886 кримінальних правопорушень, 

з них 30,4% – тяжкі та особливо тяжкі. З початку року було виявлено 266 осіб, 

які вчинили кримінальні правопорушення, серед них 13 малолітніх 

або неповнолітніх. 
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями м.Конотоп  

за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 165,3 млн.грн капітальних 



 

2 інвестицій, що складає 4,0% загальнообласного обсягу. У 

розрахунку на одну особу в місті припадає 1817,5 грн капітальних інвестицій. 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

У січні–вересні 2017р. підприємствами м.Конотоп реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1300,6 млн.грн – це 4,6% 

загальнообласного обсягу реалізованої продукції.  
 

БУДІВНИЦТВО 
 

У січні–вересні 2017р. у м.Конотоп прийнято в експлуатацію  

5570 м
2
 загальної площі житла, що складає 7,2% загального обсягу по області. 

У січні–жовтні 2017р. підприємствами м.Конотоп виконано будівельних 

робіт на суму 24,1 млн.грн або 2,8% від загальнообласного обсягу. 

 

 

 

 

 

 


