
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.КОНОТОП 

за січень 2015 року 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

За 2014р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції 

(товарів, послуг) на суму 1520,7 млн.грн., що становить  

6,0% загальнообласного обсягу реалізованої продукції. У розрахунку на одну 

особу обсяг реалізованої продукції за 2014р. склав 16380,6 грн. (довідково: 

за 2013р. – 10782,4 грн.). 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

За 2014р. у м. Конотоп прийнято в експлуатацію 2819 м
2
 загальної площі 

житла, що становить 40,6% рівня 2013р. 
 

ТРАНСПОРТ 
 

За січень 2015р. підприємствами автомобільного транспорту міста 

перевезено 1,1 тис.т вантажів, послугами пасажирського автотранспорту 

скористалися 659,7 тис. пасажирів. 
 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 

У 2014р. на підприємствах, в установах та організаціях м.Конотоп 

працювало 20,0 тис. осіб. 

Працівники міста в середньому заробляли 3046 грн., що в 2,5 раза 

перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати 

(1218 грн.). Порівняно з 2013р. середня заробітна плата зросла на 206 грн. 

Упродовж грудня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати 

заробітної плати перед працівниками підприємств м.Конотоп зменшилась 

майже на 18% і на 1 січня 2015р. становила 1,7 млн.грн.  

Більшу частину невиплаченої заробітної плати (1,5 млн.грн.) винні своїм 

працівникам економічно активні підприємства, решту – підприємства-

банкрути.  

За 2014р. 10808 сім’ям призначені субсидії для відшкодування витрат  

на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 1878,2 тис.грн. 

Крім того, 354 сім’ям призначені субсидії готівкою на відшкодування 

витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового 

палива на загальну суму 334,5 тис.грн. 

Заборгованість населення району за житло та комунальні послуги  

на кінець грудня 2014р. становила 16,4 млн.грн., найбільшою є несплата 

за опалення (53,4%). 
 

РИНОК ПРАЦІ 
 

 



 

Упродовж січня 2015р. у Конотопському міськрайонному центрі 

зайнятості статус безробітного отримали 233 особи. За цей період зусиллями 

державної служби зайнятості працевлаштовано 79 безробітних, або 3,8% з 

числа тих, що перебували на обліку протягом січня. 

На кінець січня 2015р. на обліку залишалося 1878 безробітних, що на 

1,1% більше, ніж на кінець грудня 2014р. 
 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
 

Станом на 1 січня 2015р., за оцінкою (попередні дані), чисельність 

наявного населення Конотопської міськради складала 92,4 тис. осіб. Упродовж 

2014р. чисельність населення міськради зменшилась на 0,3 тис. осіб. 

Кількість народжених у 2014р. складала 741 особу, кількість померлих 

1252 особи. 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ 
 

За повідомленням прокуратури Сумської області протягом січня 2015р.  

по м.Конотоп обліковано 122 кримінальні правопорушення. Із загального числа 

зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,6% – тяжкі 

та особливо тяжкі.  

Виявлено 13 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, серед 

них жодного малолітнього або неповнолітнього. 
 

 

 

 


