
Підсумки соціально-економічного становища
Роздільнянського району у січні–жовтні 2020 року

У січні–вересні 2020р. кількість населення району зменшилась на 217 осіб і, за оцінкою, на 1 жовтня
2020р. становила 56992 особи. Кількість померлих перевищила кількість живонароджених – 534 та
396 осіб відповідно. Міграційне скорочення становило  79 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх
відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІІ кварталі 2020р.
становила 4647 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району у ІІІ кварталі 2020р.
становила 9646 грн, що на 13,8% більше, ніж у ІІІ кварталі 2019р.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2020р. відсутня.

У січні–вересні 2020р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без
урахування постачання природного газу) 14,5 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів
попередніх періодів, 13,5 млн.грн (93,3% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів на
кінець вересня 2020р. становила 6313,4 тис.грн.

На 1 листопада 2020р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 314,3 тис.ц
зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 13,8 ц.

У січні–жовтні 2020р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій
сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 450 ц, що порівняно з січнем–жовтнем 2019р.
менше на 76,7%, молока – 2093 ц, що на 53,7% менше.

За оперативними даними, на 1 листопада 2020р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах 
становила 170 голів, що менше, ніж на 1 листопада 2019р., на 13,7%, у тому числі корів – 75 голів (на
9,6% менше).  Кількість свиней становила 742 голови (на 45,2% менше), овець та кіз – 1701 голову (на
8,7% менше).

У січні–вересні 2020р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 36,7 млн.грн,
що становить 0,1% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1
особу становив 640,0 грн.

У січні–вересні 2020р. обсяг експорту товарів становив
483,9 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 753,4 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі
товарами негативне у розмірі 269,5 тис.дол. США.

 

__________

Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально зі статистичною інформацією можна ознайомитись на офіційному вебсайті Головного
управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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