
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.КОНОТОП 

за січень–квітень 2015 року 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

За січень–березень 2015р. підприємствами міста реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 331,9 млн.грн., що становить 4,8% 

загальнообласного обсягу реалізованої продукції. У розрахунку  

на одну особу обсяг реалізованої продукції за січень–березень 2015р. склав  

3587,1 грн.  
 

БУДІВНИЦТВО 
 

За січень–квітень 2015р. підприємствами міста виконано будівельних 

робіт на суму 2,9 млн.грн., що складає 1,6% загального обсягу по області. 

За січень−березень 2015р. у м.Конотоп прийнято в експлуатацію  

1338 м
2
 загальної площі житла, що у 1,8 раза на 88,7% більше, ніж у 

відповідному періоді 2014р. 
 

ТРАНСПОРТ 
 

За січень–квітень 2015р. підприємствами автомобільного транспорту 

міста перевезено 6,5 тис.т вантажів, послугами пасажирського автотранспорту 

скористалися 2650,2 тис. пасажирів. 
 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

На початок 2015р. у м.Конотоп на балансі підприємств налічувалося  

47 магазинів, 13 кіосків, 11 автозаправних станцій. Упродовж 2014р. торгова 

мережа збільшилася на 2,9%.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2014р. становив 

606621,4 тис.грн. і у порівнянних цінах на 8,6% більше обсягу 2013р.  

Обсяг оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у 2014р. 

становив 190839,1 тис.грн. і склав 93,2% до обсягу 2013р. У структурі оптового 

товарообороту переважали непродовольчі товари ( 90,4%). 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 

У січні−березні 2015р. на підприємствах, в установах та організаціях 

м.Конотоп працювало 19,1 тис. осіб. 

Середній розмір оплати праці штатного працівника міста становив 

3191 грн., що у 2,6 раза перевищує законодавчо встановлений рівень 

мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Відносно січня−березня 2014р. 

середня заробітна плата зросла на 317 грн. 

На початок квітня 2015р. сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

підприємств міста становила 1960,8 тис.грн. Протягом березня п.р. відбулося 
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збільшення суми заборгованості майже на половину, відносно початку року – 

на 257,3 тис.грн. Економічно активні підприємства винні своїм працівникам 

1751,1 тис.грн. Обсяг боргу працівникам підприємств-банкрутів складав  

209,7 тис.грн. 

За січень–березень 2015р. 2,3 тис. домогосподарств призначені субсидії 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну  

суму 530,1 тис.грн. 

Крім того, 248 домогосподарствам призначені субсидії готівкою  

на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 

пічного побутового палива на загальну суму 362,4 тис.грн. 

Заборгованість населення міста за житло та комунальні послуги  

на кінець березня 2015р. становила 13,3 млн.грн., найбільшою є несплата  

за опалення (64,7%). 

 

РИНОК ПРАЦІ 

 

Упродовж січня–квітня 2015р. у Конотопському міськрайонному центрі 

зайнятості статус безробітного отримали 1052 особи. За цей період зусиллями 

державної служби зайнятості працевлаштовано 397 безробітних, або 13,6%  

з числа тих, що перебували на обліку з початку року, з них у квітні п.р. –  

104 особи. 

На кінець квітня 2015р. на обліку залишалося 1880 безробітних, що на 

4,2% більше, ніж на кінець березня 2015р. 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

 

Станом на 1 квітня 2015р., за оцінкою, чисельність наявного населення 

Конотопської міськради складала 92,3 тис. осіб. Упродовж січня– 

березня 2015р. чисельність населення міськради зменшилась на 146 осіб. 

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного 

скорочення на 161 особу, водночас зафіксовано міграційний приріст населення 

на 15 осіб.  

 



 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ  

 

За повідомленням прокуратури Сумської області протягом січня– 

квітня 2015р. по м.Конотоп обліковано 387 кримінальних правопорушень.  

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних 

проявів 19,9% – тяжкі та особливо тяжкі. 

Виявлено 76 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, серед 

них двоє малолітніх або неповнолітніх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


