
 

 

 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

М.КОНОТОП ЗА CІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2014 РОКУ 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

За січень–серпень 2014р. підприємствами міста реалізовано промислової 

продукції (робіт, послуг) на 720,3 млн.грн., що становить 4,7% загально- 

обласного обсягу реалізованої продукції. 

У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої продукції за  

січень–серпень 2014р. склав 7759,0 грн. (довідково: за січень–серпень 2013р. –  

6383,8 грн.).  

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

За січень–вересень 2014р. будівельними організаціями міста виконано 

робіт на суму 15,6 млн.грн., що складає 3,3% загального обсягу по області. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

 За січень–вересень 2014р. підприємствами транспорту міста перевезено 

1551,7 тис.т вантажів, що на 25,3% більше, ніж за січень–вересень 2013р. Обсяг 

виконаного вантажообороту склав 5589,9 млн.ткм, або 88,8% обсягу  

січня–вересня 2013р.  

Відправлення вантажів залізничним транспортом, в порівнянні з 

січнем–вереснем 2013р., збільшилося на 26,4%.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2014р. 

перевезено 39,7 тис.т вантажів, вантажооборот склав 5,2 млн.ткм, що становило 

відповідно 95,4% та 71,1% від обсягів січня–вересня 2013р. 

Послугами пасажирського транспорту за січень–вересень 2014р. 

скористалося 16,2 млн. пасажирів, що на 2,8% більше проти січня–вересня 

2013р. Пасажирооборот виконаний в обсязі 1023,8 млн.пас.км, що становило 

66,0% до січня–вересня 2013р. 

Відправлення пасажирів залізничним транспортом становило 98,5% до 

обсягів січня–вересня 2013р.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2014р. 

перевезено 5,8 млн. пасажирів, що становило 99,8% до січня–вересня 2013р. 

Пасажирооборот виконаний в обсязі 42,6 млн.пас.км, що на 3,6% більше, 

порівняно з січнем–вереснем 2013р. 

Перевезення міським трамвайним електротранспортом зросли на  

16,9% порівняно з січнем–вереснем 2013р. 

 



НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

 

Наданням послуг для підприємств та населення займається 

82 підприємства міста, для яких надання послуг є основним видом діяльності. 

На даних підприємствах зайнято 4127 осіб штатного складу і 

75 позаштатних працівників (сумісники та особи, що працюють за договорами). 

За січень–серпень 2014р. обсяг послуг, реалізованих споживачам 

підприємствами сфери послуг, становив 220,9 млн.грн. Із загального обсягу 

49,0% – реалізовано населенню. 

У січні–серпні 2014р. в обсязі реалізованих послуг за видами діяльності 

переважали послуги транспорту (70,9%). 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 

Упродовж серпня на підприємствах міста сума заборгованості з виплати 

заробітної плати збільшилась на 34,0%, або на 631,3 тис.грн., і на 1 вересня 

2014р. становила 2487,2 тис.грн., тоді як на 1 січня 2014р. – 339,1 тис.грн. 

Збільшення загальної суми невиплаченої заробітної плати по місту 

відбулося за рахунок економічно активних підприємств, заборгованість яких 

перед працівниками протягом серпня 2014р. збільшилась на 38,3%, і склала на  

1 вересня п.р. 2277,5 тис.грн. (91,6% загального боргу по місту). 

Протягом серпня 2014р. сума заробітної плати, не виплаченої 

працівникам підприємств-банкрутів залишилася без змін і на 1 вересня 2014р. 

становила 209,7 тис.грн. (8,4 % від загальної суми боргу по місту).  

За січень–серпень 2014р. 1609 сім’ям призначені субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, що становить 84,4% від загальної кількості сімей, які за ними 

звернулися, з них у міській місцевості – 1596 сім’ям, у сільській – 13 сім’ям. 

Загальна сума призначених субсидій склала 135,7 тис.грн., з них по 

міській місцевості – 135,5 тис.грн., по сільській – 0,2 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні 2014р. 

становив 26,6 грн. (у серпні 2013р. – 36,1 грн.). 

Фактично нараховано субсидій сім’ям для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг на суму 6133,0 тис.грн. Перераховано 

організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги (включаючи 

погашення заборгованості попередніх періодів) 8346,4 тис.грн. (136,1% до суми 

нарахованих субсидій). 

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг на кінець серпня 2014р. склала 200,4 тис.грн. 

Крім того, 309 сім’ям призначені субсидії готівкою на відшкодування 

витрат, пов'язаних з придбанням скрапленого газу і твердого палива, що 

становить 96,3% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися, з них у 

міській місцевості – 252 сім`ям, у сільській – 57 сім’ям. 

Субсидії були призначені на загальну суму 282,7 тис.грн., з них по 

міській місцевості – 234,6 тис.грн., по сільській – 48,1 тис.грн. 



Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні 2014р. 

становив 700,3 грн. (у серпні 2013р. – 602,0 грн.). 

Протягом січня–серпня 2014р. субсидії зазначеного виду отримали 

304 сім`ї на загальну суму 279,3 тис.грн. 

Заборгованість бюджету по виплаті населенню субсидій готівкою на 

відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на 

кінець серпня 2014р. склала 33,3 тис.грн. 

За січень–серпень 2014р. населенню міста нараховано за спожиті 

житлово-комунальні послуги 53,9 млн.грн. В той же час сплачено 

населенням, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 60,0 млн.грн., 

що складає 111,3% до суми нарахованих платежів. 

Заборгованість населення міста за житло та комунальні послуги (без 

заборгованості підприємствам-банкрутам) на кінець серпня 2014р. становила 

11,3 млн.грн. З початку року вона зменшилась на 6,1 млн.грн., або на 35,0%. 

У загальній сумі боргу за житлово-комунальні послуги по місту 

найбільшими є несплати за централізоване опалення і гаряче водопостачання 

(40,3%), за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (19,8%) та 

за газопостачання (17,7%). 

Термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,7 місяця. 

Боржниками 3 місяці і більше були: по централізованому опаленню та 

гарячому водопостачанню – 9,5% власників особових рахунків, по утриманню 

будинків і споруд та прибудинкових територій – 8,4%, по вивезенню 

побутових відходів – 4,1%, по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню – 4,7%, по газопостачанню – 1,0%. 

 

РИНОК ПРАЦІ 

 

Кількість зареєстрованих безробітних по м.Конотоп та Конотопському 

району протягом вересня 2014р. зменшилася на 3,2% (на 58 осіб), а порівняно з  

1 жовтня 2013р., навпаки, збільшилася на 5,4% (на 90 осіб) і на 1 жовтня 2014р. 

становила 1769 осіб. Із усієї кількості зареєстрованих безробітних шестеро із 

десяти становили жінки, 34,7% – молоді люди у віці до 35 років, чверть – особи, 

що проживають у сільській місцевості. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до служби зайнятості, в вересні 2014р. порівняно з серпнем 

2014р. зменшилася на 26,9%, і на кінець вересня п.р. становила 106 вакансій  

 (у вересні 2013р. – 205 вакансій). У загальній кількості вакансій кожна третя 

припадала на місця робітників з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного устаткування, складання 

устаткування і машин та на місця кваліфікованих робітників з інструментом, 

кожна одинадцята – на місця працівників сфери торгівлі та послуг. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

збільшилося з 13 осіб на кінець серпня 2014р. до 17 осіб на кінець вересня 

2014р. 



У вересні 2014р. було працевлаштовано 89 осіб, які мали статус 

безробітного, що на 45,9% більше, ніж у попередньому місяці. Серед 

працевлаштованих 71,9% становили жінки та 40,4% – молоді люди у віці до  

35 років. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у вересні 2014р. 

становив 4,3%. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж вересня 2014р. становила 1479 осіб. 

Середній розмір допомоги по безробіттю в вересні 2014р. порівняно з 

попереднім місяцем збільшився на 0,8% і становив 1070,11 грн., що становить 

87,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати 

(1218 грн.). 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

 

По Конотопській міськраді в січні–серпні 2014р. порівняно з січнем–

серпнем 2013р. кількість народжених зменшилася на 24 дитини і склала  

492 немовлят. 

Упродовж січня–серпня 2014р. померло 818 осіб, що на 2 особи більше, 

ніж за січень–серпень 2013р. 

Слід відмітити, що загальна кількість померлих по міськраді перевищує 

кількість народжених у 1,7 раза. 

Природне скорочення населення в січні–серпні 2014р. порівняно з 

січнем–серпнем 2013р. збільшилося на 26 осіб і склало 326 осіб. 

До Конотопської міськради протягом січня–серпня 2014р. прибуло  

924 особи та вибуло 676 осіб. Внаслідок цього міграційний приріст населення 

порівняно з січнем–серпнем минулого року збільшився на 129 осіб і склав  

248 осіб. 

За рахунок природного скорочення та міграційного приросту населення 

кількість наявного населення по Конотопській міськраді протягом  

січня–серпня 2014р. зменшилася на 78 осіб, і за оцінкою, станом на  

1 вересня 2014р. становила 92590 осіб, в т.ч. 88414 осіб – міських жителів та 

4176 осіб – сільських жителів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


