
 

 

Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

 м.Конотопа за І квартал 2018 року 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

За січень-березень 2018 року обсяг виробленої продукції промисловими 

підприємствами міста  складає 233,5  млн.грн. (оперативні дані) 

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 59,9%, ДП 

«АВІАКОН» – 18,3%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 6,8%, ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» – 8,1%.  

За оперативними даними за І квартал 2018 року обсяг реалізованої 

промислової продукції складає 221,6 млн.грн., що становить 74,1% до показника 

минулорічного періоду.  

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

Доходи місцевого бюджету (без трансфертів) за січень-березень 2018 року 

збільшились на 9458,3 тис.грн. або на 14,3% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року і складають 75448,1 тис.грн. 

БУДІВНИЦТВО 

За оперативними даними за звітний період всіма підприємствами м.Конотоп 

виконано будівельних робіт на суму 2083 тис.грн., що складає 2,5% загального 

обсягу по області. 

ІНВЕСТИЦІЇ 

У І кварталі 2018 року  міська рада, здійснюючи пошук альтернативного 

фінансування для реалізації інфраструктурних проектів співпрацювала з Агентством 

США з міжнародного розвитку USAID, Корпорацією НЕФКО, Асоціацією міст України, 

Словацьким агентствам міжнародного розвитку. В цілому з початку року було 

підготовлено та подано на розгляд до донорів фінансового ресурсу 4 проекти. 

За принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснювався адміністративний 

супровід 2 інфраструктурних проектів: грантова програма «CoM-DeP» Європейської 

Комісії (загальна вартість проекту 500 тис.євро) – здійснювалася підготовка звітності 

та підготовка до виконання робіт з реновації гімназії, впроваджувалися 

інформаційно-комунікаційні заходи; кредитно-грантова програма DemoUkrainaDH 

(загальна вартість проекту 1089,5 тис.євро). У рамках супроводу було проведено ряд 

заходів з проектними партнерами: прийнято участь у 3 семінарах-тренінгах, 

організовано зустріч з експертами CoM-DeP. 

Продовжується участь міста у 4 проектах соціально-гуманітарного напрямку: 

«Демократична школа», «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», «eTwinning Plus (International e Verbindungen, European Teenagers, 

People to People International)», «SMART ГРОМАДА - СТВОРЮЄМО РАЗОМ!» У 

рамках реалізації проекту «SMART громада» створюється інвестиційний портал 

міста. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку 

підприємництва є Програма підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва 

у м.Конотоп на 2017-2018 роки. Програмою передбачено створення сприятливих умов 

для розвитку малого та середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій та 



об’єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні завдань соціально-

економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності. 

Для підтримки та розвитку малого та середнього  бізнесу у місті створена та діє 

відповідна інфраструктура, яка забезпечує сприятливі умови для розвитку 

підприємницької діяльності. Це у першу чергу КП «Фонд підтримки малих 

підприємств», організація роботодавців «Асоціація підприємців та підприємств 

малого та середнього бізнесу м.Конотоп», благодійна організація «Агенція 

економічного розвитку м.Конотоп».  

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

За оперативною інформацією, обсяг роздрібного товарообороту підприємств-

юридичних осіб за І квартал 2018 року  складає 199,5 млн.грн., що на 3,0% більше, 

ніж за відповідний період минулого року. За оперативними даними, обсяг платних 

послуг, наданих населенню міста, за звітний період збільшився на 3,0% до 

відповідного періоду минулого року і становив 47,6 млн.грн. У розрахунку на 1 

особу обсяг наданих побутових послуг складає 2071,0 грн. 

За січень-березень 2018 року в місті відкрито 8 підприємств торгівлі, 1 заклад 

ресторанного господарства та 4 заклади побутового обслуговування.    

В місті працюють три об’єкти торгівлі, розміщені в різних мікрорайонах, на 

базі яких організовані відділи  роздрібної торгівлі продуктами харчування для 

малозабезпечених верств населення за доступними цінами   ( Конотопська оптова 

база №1, Магазин «Садочок» та Магазин «Фруктовий світ»).  

Постійно вживаються заходи з підтримки місцевих товаровиробників, в тому 

числі і виробників сільськогосподарських продуктів, які залучаються до участі в 

ярмаркових заходах, що забезпечує поповнення місцевого бюджету та спрямоване на 

недопущення стихійної торгівлі.  

ТРАНСПОРТ         

За оперативними даними з початку 2018 року підприємствами автомобільного 

та залізничного транспорту перевезено 657 тис.т вантажів, що на 13,2% більше, ніж 

за минулорічний період. 

Послугами пасажирського транспорту (автомобільного, залізничного та 

електротранспорту) за січень – березень 2018 року скористалися 5586 тис. пасажирів 

(оперативні дані), що на 7,8%  більше від показника аналогічного періоду минулого 

року. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі міста, за І квартал 2018 року склав 7382,7 тис.грн..  

  За оперативними даними з початку 2018 року виконано робіт з поточного 

ремонту та  утримання доріг на суму 2239,5 тис. грн., у тому числі: утримання 

дорожньо-мостового господарства – 1692,02 тис.грн., прибирання снігу, льоду та 

ліквідація наслідків негоди – 498,1 тис.грн.  

Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення на суму 

242,8 тис.грн.  

З початку року проведено робіт зі  спилювання 13 аварійних дерев на суму  55,75 

тис.грн. В ході ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, з початку року 

зібрано та вивезено сміття на загальну суму 206,98 тис. грн.  

Також проводилося прибирання міста двірниками вручну на загальну суму 748,7 

тис.грн. Протягом звітного періоду здійснювалися заходи по відлову безпритульних тварин. 

 



 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  ТА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 У цьому році місто Конотоп як учасник ініціативи Європейської Комісії, зі 

сталого енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів, приєдналося до всесвітньої 

акції «Година Землі 2018».  

Напередодні «Години Землі», 22 березня, спеціалізована школа №2 долучилася 

до «Години Землі», провівши інтерактивний брейн-ринг «Smart House - Розумний 

дім!» для учнів шостих класів. Учасники шкільної енергокоманди «Гефіас», 

виступаючи у ролі експертів,  поділилися своїм досвідом та за допомогою міні 

обладнання, продемонстрували як працюють справжні сонячні панелі.  

23 березня вихователі дошкільного навчального закладу №10 «Ялинка» 

організували для дітей квест-гру «Допоможемо матінці-природі!». У кожному 

закладі освіти були проведені тематичні виховні години. 

Енергосвідомі мешканці міста також приєдналися до глобальної події, – 

«Година Землі» та вимкнули о 20:30  світло та не важливі електроприлади. За 

інформацією Конотопського району електромереж, який долучився до участі в акції 

здійснивши контрольні заміри споживання електроенергії у м.Конотоп, починаючи з 

20.30 до 21.30 енергоспоживання по місту зменшилося майже на 1,15 МВт, що рівне 

зменшенню викидів СО2  на 1740 кг та еквівалентне посадженню 696 дерев! 

За І квартал 2018 року на впровадження енергозберігаючих заходів у місті 

було направлено 130,8 тис.грн. (виконано 15 запланованих заходів). Очікувана 

економія паливно-енергетичних ресурсів від впроваджених заходів за І квартал 

2018 року складає 724,9 тис.грн., у тому числі: закладами бюджетної сфери 

зекономлено 391 тис.грн.; промисловими підприємствами – 22,8 тис.грн.; 

підприємствами житлово-комунального господарства та транспорту – 311,2 

тис.грн.   

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

За звітний період  за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по 

місту становить 6640,0  грн., що на 11%  більше минулорічного показника, в 3,9 рази 

перевищує розмір прожиткового мінімуму та в 1,8 раза - мінімальну заробітну плату, 

встановлені діючим законодавством.  

ЗАБОРГОВАНІСТЬ із виплати ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Станом на 01.04.2018 за статистичними даними загальна заборгованість на 

підприємствах міста складає 5550,6 тис.грн. (Конотопський механічний завод 

ХДАВП – 5389,2 тис.грн., КП «КТУ» – 161,4 тис.грн.). 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

В місті забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сім'ї, одиноких 

непрацездатних громадян та інвалідів.  

Протягом І кварталу 2018 року призначено: 

-державну соціальну допомогу - 5508 сім’ям на суму 21778,4 тис. грн., за 

аналогічний період 2017 року – 5941 сім’ям на суму 21426,1 тис. грн.; 

 -субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу – 382 сім’ям на 

суму 1309,1 тис. грн., за І квартал 2017 року - 375 сім’ям на суму 1180,1 тис. грн.; 

Звернулось за призначенням субсидії 786 сімей. З початку року виплачено 

субсидію на загальну суму 100462,0 тис. грн. (в І кварталі 2017 року – на суму 

127898,8 тис. грн.). 

 



 

Призначено допомогу особам, тимчасово переміщеним із зони проведення  

АТО, на загальну суму 751,5 тис. грн.  (в І кварталі 2017 року – 796,2 тис. грн.).  

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано 

всіх видів компенсацій на суму 537,4 тис.грн. 71 пільговику нараховані кошти на 

придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 99,2 тис.грн. 

33 пільговикам нараховані кошти на придбання твердого палива та 
скрапленого газу на загальну суму 54,5 тис.грн. 

Протягом І кварталу 2018 року отримали матеріальну допомогу та 

компенсаційні виплати з міського бюджету 184 особи, які мають статус, пов’язаний з 

участю в АТО, на загальну суму 309,9 тис.грн. 

Протягом І кварталу 2018 року в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 68 дітей даної категорії, 

10 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного Центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, пройшли реабілітацію 6 дітей.  

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

З початку 2018 року послугами центру зайнятості скористалися 2227 

незайнятих громадян – мешканці міста та району, що на 5,7% менше, ніж за 

відповідний період 2017 року. За 3 місяці 2018 року працевлаштовані 508 мешканців 

міста та району, рівень працевлаштування становить 22,8%. 

Чисельність зареєстрованих безробітних у порівнянні з початком року 

збільшилась на 33 особи, і на 01.04.2018 складає 1339 осіб.  

 З початку 2018 року з підприємствами, установами і організаціями укладено 

10 договорів на проведення громадських робіт для 47 осіб. В І кварталі  2018 року в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 107 осіб, з них в 

громадських роботах -  46 осіб. 

За січень – березень 2018 року профнавчанням було охоплено 115 осіб.  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Пенсійне забезпечення здійснюється у повному обсязі. Середній розмір пенсії 

за віком складає 2275,4 грн., що на 33,8% більше прожиткового мінімуму і 

мінімальної пенсії, встановлених діючим законодавством для непрацездатної особи 

(1700 грн.). 

Загальні обсяги надходжень до бюджету Пенсійного фонду за 3 місяці 2018 

року складають 1282,5 тис.грн. Планове завдання виконано на 111,7%.  

НЕДОЇМКА до ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

Загальна сума недоїмки по м.Конотоп на 01.04.2018 склала 1815,0 тис.грн.  

Борги економічно - активних підприємств перед Пенсійним фондом у 

порівнянні з початком року  залишились без змін і складають 180,3 тис.грн., зокрема: 

ВАТ «Конотопське управління механізації та автотранспорту» – 170,7 тис.грн., 

профспілка ТОВ НВО «Червоний металіст» – 9,6 тис.грн.  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На фінансування галузі охорони здоров'я у 2018 році затверджено 91,1 

млн.грн., за 3 місяці 2018 року заклади профінансовано в обсязі 27,9млн.грн., в т. ч. 

медикаменти на суму 2,3 млн. грн. 

В зв’язку з тим, що капітальні видатки тимчасовим кошторисом не 

затверджені, протягом січня-березня 2018 року придбання предметів 

довгострокового користування та капітальних ремонтів не було. 

 



 

 

 

ОСВІТА 

Протягом I кварталу 2018 року робота освітянської галузі міста здійснювалася в 

руслі спрямування навчального процесу в закладах міста на забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти; розвиток творчої особистості учня, вихованця; створення 

якісної та ефективної системи управління дошкільними, загальноосвітніми та 

позашкільними навчальними закладами, методичне та професійне зростання 

педагогічних працівників. 

Дошкільна освіта 

Протягом січня-березня відбулось 8 засідань методичних об’єднань для різних 

категорій працівників ЗДО, де розглядалися різні напрямки підвищення ефективності 

роботи закладів. 

У лютому 2018 року Конотопський дошкільний навчальний заклад №3 «Теремок» 

взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Організація фізичного виховання у закладах 

дошкільної освіти». 

Конотопський дошкільний навчальний заклад №4 «Сонечко» на високому рівні 

представив діяльність дошкільної галузі міста на Всеукраїнській виставці «Сучасні 

заклади освіти», яка проводилась 15-17 березня у м.Києві. 

Заклади загальної середньої освіти 

У цьому навчальному році навчання завершують 305 випускників 11-х класів. З 

них 23 випускники є претендентами на Золоту медаль та 5 – претенденти на Срібну 

медаль. Усі здобувачі повної загальної освіти шкіл міста 100% зареєструвалися для 

проходження державної підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

9- ті класи завершують 618 учнів, з них 23 – претенденти на свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою. 

Станом на березень 2018 року індивідуальною формою навчання охоплено 37 

дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивною формою навчання охоплено 25 

дітей з вадами психофізичного розвитку. На базі НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ продовжує 

роботу єдиний в області на базі школи спеціальний клас для дітей з порушеннями 

розумового розвитку, в якому навчаються 6 дітей відповідної нозології. 

Результативно проводиться робота з обдарованими учнями. Протягом 2017-2018 

навчального року забезпечена участь учнів закладів загальної середньої освіти в 

обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, олімпіадах, турнірах, змаганнях. 

Зайнято ряд призових місць. 

Результативною є робота Конотопської міської Малої академії наук: у 2018 році її 

слухачами стали 303 учні, із них учасниками І етапу стали 85 учнів, переможцями І етапу 

– 55. У ІІ етапі конкурсу-захисту взяли участь 54 учнів. Переможцями ІІ етапу у 2018 

році стали 29 учнів. 

Троє учнів закладів загальної середньої освіти міста 20 лютого 2018 року були 

присутні на урочистому врученні дипломів та першої стипендії голови Сумської 

обласної адміністрації, яку будуть отримувати з 1 січня по 31 грудня 2018 року. 

 

 

 

 



КУЛЬТУРА 

За 3 місяці 2018 року фінансування галузі склало 4367,9 тис.грн., що на 17,4% 

більше показника минулорічного періоду.  

З початку року на території міста проведено 12 загальноміських культурно-

мистецьких заходів, серед них  заходи з нагоди: Дня Соборності України; 100-річчя 

бою під Крутами, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

204-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка; Дня українського добровольця; 

заходи на виконання меморандуму про співпрацю з національними меншинами міста  

та інші. 

Художні колективи міста взяли участь у 14 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 269 призових місць. 

В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського за І квартал 2018 року 

проведено 85 екскурсій (залучено 1666 осіб), в «Музеї авіації» проведено 9 екскурсій 

(залучено 141 особа), в музеї садибі генерала М.І.Драгомирова проведено 4 екскурсії 

(залучено 72 осіб). 

Продовжує свою роботу Інтернет-центр на базі центральної міської бібліотеки, 

який має окремо обладнане місце для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

приміщення обладнано пандусом, що забезпечує рівний доступ всім мешканцям міста до 

світової інформаційної мережі. За звітний період його послугами скористалися 550 

відвідувачів, з них – 39 з обмеженими можливостями.  

 

 

Начальник управління економіки                                                 Л.А.Гапєєва 

 

 


