
 

Довідка про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

 м.Конотопа за І півріччя 2018 року 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

За січень-червень 2018 року обсяг виробленої продукції промисловими 

підприємствами міста  склав 570,8  млн.грн. (оперативні дані). 

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції по місту мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 41,9%, ДП 

«АВІАКОН» – 33,0%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 8,4%, ПАТ «Конотопський 

арматурний завод» – 8,0%.  

За оперативними даними за І півріччя 2018 року обсяг реалізованої 

промислової продукції складає 647,3 млн.грн., що становить 94,3% до показника 

минулорічного періоду.  

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА 

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

збільшились на 15492,4 тис.грн. або на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року і складають 153209,0 тис.грн. 

БУДІВНИЦТВО 

За статистичними даними за січень-травень обсяги виконаних будівельних 

робіт по м.Конотоп склали на суму 9551 тис.грн., що становить 3,2% загального 

обсягу по області. 

ІНВЕСТИЦІЇ 

У І півріччі 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, Фондом ім.Генріха Бьолля в Україні, 

Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).  В цілому з початку року було підготовлено та 

подано на розгляд до донорів фінансового ресурсу 11 проектних заявок. 

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 6 семінарах-тренінгах, 

організовано зустріч з експертами CoM-DeP. Презентовані інвестиційні проекти 

міста на 3 заходах. 

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!». 

Місто Конотоп включено до участі у провідній ініціативі Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей та молоді». 

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 півріччя 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 117,3 млн.грн. У розрахунку на 1 

особу обсяг наданих побутових послуг складає 1289,4 грн. 

За січень-червень 2018 року в місті відкрито 9 підприємств торгівлі, 2 заклади 

ресторанного господарства та 2 заклади побутового обслуговування.    

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 1216,4 тис.т вантажів, що на 4,8% більше, ніж 

за минулорічний період. 

Послугами пасажирського транспорту (автомобільного, залізничного та 

електротранспорту) за січень – червень 2018 року скористалися 11051,5 

тис. пасажирів (оперативні дані), що на 2,9%  більше від показника аналогічного 

періоду минулого року. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

галузі міста, за 6 місяців 2018 року склали 12589,3 тис.грн. 

 З метою забезпечення належного стану дорожньо-мостового господарства та 

безпеки руху, з початку 2018 року, за оперативними даними виконано робіт з 

поточного ремонту та  утримання доріг на суму 6045,0 тис. грн., у тому числі: 

поточний ремонт доріг - 2320,0 тис.грн, утримання дорожньо-мостового 

господарства – 3172,0 тис.грн., прибирання снігу, льоду та ліквідація наслідків 

негоди – 503,9 тис.грн.  

Проведено роботи з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по 

вул.Гастелло, пр.Миру, 1 пров.вул.Залізничної, вул.Київській, вул.Г.Тхора на 

загальну суму 242,8 тис.грн.  

З початку року проведено робіт зі  спилювання 13 аварійних дерев на суму  55,7 

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

зібрано та вивезено сміття на загальну суму  566,7 тис. грн.  

Також проводилося прибирання міста двірниками вручну на загальну суму 1588,0  

тис.грн. 



Крім того здійснювались роботи по відлову безпритульних тварин – 47,8 тис.грн., 

виготовлення та встановлення інформаційних табличок 29,9 -  тис.грн., ремонту пам’ятників 

– 43,4 тис.грн., утримання світлофорних об’єктів – 70,7 тис.грн., очищення стічних канав – 

62,6 тис.грн. та ін. 

Протягом І півріччя 2018 року були виконані роботи із догляду за квітниками міста 

площею 3,2 га  та озеленення території міста на загальну суму 598,2 тис.грн. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  ТА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

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

сталого енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів, приєдналося до заходів до 

Європейського тижня сталої енергії. 

Розпочався тиждень з роботи експозиції «Енергомістечко», яка була створена 

для інформування населення як про енергоефективні заходи, що можуть бути 

впроваджені у приватних житлових будинках та багатоповерхівках, так і про 

можливі джерела їх фінансування. Представники банківських установ розповідали 

відвідувачам про діючі програми підтримки енергозбереження: «Теплий Дім» 

(Укргазбанк) та IQ energy (Райффайзен банк Аваль). 

У рамках заходу шкільна енергокоманда «Гефіас» спеціалізованої школи №2, 

що протягом двох років була активним учасником проекту «Школа енергії», 

поділилася своїм досвідом щодо ефективного використання енергоресурсів. За 

допомогою міні обладнання діти продемонстрували як працюють сонячні панелі, 

наглядно показавши,  що «зеленої» енергії, виробленої маленькою моделлю сонячної 

панелі, достатньо для зарядки мобільного телефону. 

Крім того, у перший День енергії, на базі міського музею авіації, авіамоделісти 

провели акцію «Сила вітру!», запустивши планери та повітряного змія з символікою 

«Угоди Мерів». 

5 червня, відбулася спільна акція дитячої бібліотеки та енергокоманди 

«Гефіас» Конотопської спеціалізованої школи №2 (випускник проекту «Школа 

енергії») під назвою «Живи енергоефективно!». Команда розповідала відвідувачам 

та учням школи №7, які завітали на захід, про найоптимальніші енергозберігаючі 

заходи, що можна впроваджувати як у школі, так і вдома, продемонструвала 

енергообладнання та за допомогою макету мінібудинку показала, як працюють 

сонячні панелі. Крім того, працівники бібліотеки організували спеціальні експрес-

хвилинки на тематику енергоефективності. 

Невід’ємною частиною заходів тижня сталої енергії залишається екологічне 

виховання маленьких мешканців міста. Усі дитячі садочки провели зі своїми 

вихованцями активну роботу: відбулися бесіди, практичні заняття та досліди, 

читання художньої літератури відповідної тематики, а також вихователі влаштували 

дітям вихід на природу.  

Протягом травня місяця серед освітніх закладів міста проходила акція 

«Зелений садочок» (висаджування дерев та квітів на території садочків і шкіл) та 

естафета «ЕкоЧелендж», що передбачала виготовлення корисних речей з 

відпрацьованих матеріалів.  

У рамках  тижня енергії проходили численні спортивні заходи, а на бігбордах 

з’явилися постери «Заощаджуй енергоресурси – бережи довкілля!», виготовлені з 

підсумками авторського конкурсу «Я за енергозбереження!». 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

За звітний період  за оперативними даними середньомісячна заробітна плата по 

місту становить 7210,0  грн., що на 31,3%  більше минулорічного показника, в 4,2 



рази перевищує розмір прожиткового мінімуму та в 1,9 раза - мінімальну заробітну 

плату, встановлені діючим законодавством.  

ЗАБОРГОВАНІСТЬ із виплати ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Станом на 01.07.2018 за статистичними даними загальна заборгованість на 

підприємствах міста складає 6930,2 тис.грн. (Конотопський механічний завод 

ХДАВП – 5772,2 тис.грн., КП «КТУ» – 1158,0 тис.грн.). 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

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

непрацездатних громадян та інвалідів.  

Протягом І півріччя 2018 року призначено: 

- державну соціальну допомогу  6123 сім’ям на суму 43121,5 тис. грн.; 

- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 493 сім’ям на 

суму 1694,7 тис. грн.; 

- субсидію на житлово-комунальні послуги 11083 сім’ям на загальну суму 

161341,3 тис. грн. 

Призначено допомогу особам, тимчасово переміщеним із зони проведення  

АТО, на загальну суму 1516,3 тис. грн.   

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано 

всіх видів компенсацій на суму 1194,4 тис.грн. 

 Протягом І півріччя 2018 року отримали санаторно-курортні путівки для 

оздоровлення 26 осіб. 

Протягом січня-червня 2018 року надано матеріальну допомогу та 

компенсаційні виплати з міського бюджету 281 особі, які мають статус, пов’язаний з 

участю в АТО, на загальну суму 663,1 тис. грн. 

Станом на 01.07.2018 в територіальному центрі соціального обслуговування 
Конотопської міської ради знаходяться на обслуговуванні 3245 осіб. За звітний 
період надано послуг 3521 особі (із них: мешканцям міста - 3315, села - 206). 

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

Конотопської міської ради отримали реабілітаційні послуги 74 дитини даної 

категорії, 16 дітей з інвалідністю направлено до Сумського обласного Центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, пройшли реабілітацію 9 дітей. 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

З початку 2018 року послугами центру зайнятості скористалися 3364 

незайнятих громадян – мешканці міста та району, що на 4,5% менше, ніж за 

відповідний період 2017 року. За 6 місяців 2018 року працевлаштовані 1227 

мешканців міста та району, рівень працевлаштування становить 36,5%. 

Чисельність зареєстрованих безробітних у порівнянні з початком року 

збільшилась на 116 осіб, і на 01.07.2018 складає 1422 особи.  

 З початку 2018 року з підприємствами, установами і організаціями укладено 

50 договорів на проведення громадських робіт для 262 осіб. В І півріччі  2018 року в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 426 осіб, з них в 

громадських роботах -  254 особи. 

За січень – червень 2018 року профнавчанням було охоплено 172 особи.  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Пенсійне забезпечення здійснюється у повному обсязі. Середній розмір пенсії 

за віком складає 2172,6 грн., що на 58,2% більше прожиткового мінімуму і 

мінімальної пенсії, встановлених діючим законодавством для непрацездатної особи 

(1373 грн.). 



Загальні обсяги надходжень до бюджету Пенсійного фонду за 6 місяців 2018 

року складають 2555,7 тис.грн. Планове завдання виконано на 111,4%.  

НЕДОЇМКА до ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

Загальна сума недоїмки по м.Конотоп на 01.07.2018 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 132,1 

млн.грн., за 6 місяців 2018 року заклади профінансовано в обсязі 65,1 млн.грн., в т. ч. 

медикаменти на суму 7,5 млн. грн. 

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

затверджені, протягом січня-червня 2018 року придбання предметів довгострокового 

користування та капітальних ремонтів не було. 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Контроль за охороною праці в місті здійснюється шляхом проведення 

перевірок з питань дотримання підприємствами, установами та організаціями вимог 

Законодавства з питань охорони праці. З початку 2018 року здійснено обстеження 25 

підприємств  міста по дотриманню законодавства «Про охорону праці». Виявлено 98 

порушень, для усунення яких підприємства розробляють заходи і надають сектору.  

Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань охорони праці в 

тому числі і через засоби масової інформації, а саме: ТРК «Вежа» (прямий ефір),  

газета «Конотопський край», сайт Конотопської міської ради, в соціальній мережі 

Facebook. 

КУЛЬТУРА 

За 6 місяців 2018 року фінансування галузі склало 9908,3 тис.грн., що на 19% 

більше показника минулорічного періоду. Для потреб закладів культури забезпечено 

придбання матеріальних цінностей (сценічних костюмів, оргтехніки, меблів та 

апаратури) на суму 35,6 тис.грн. 

З початку року на території міста проведено 14 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; Дня 

пам’яті та примирення; Дня Конституції України,  заходи на виконання 

меморандуму про співпрацю з національними меншинами міста  та інші. 

Художні колективи міста взяли участь у 41 міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та обласних творчих конкурсах та посіли на них 396 призових місць. 

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

проведено 163 екскурсій (залучено 3404 осіб), в «Музеї авіації» проведено 24 

екскурсій (залучено 441 особа), в музеї садибі генерала М.І.Драгомирова проведено 

13 екскурсії (залучено 222 особи). 

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

який має окремо обладнане місце для осіб з обмеженими фізичними можливостями. За 

звітний період його послугами скористалися 320 відвідувачів, з них – 19 з 

обмеженими можливостями.  

 

Начальник управління економіки                                                 Л.ГАПЄЄВА 



 

 


