
ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ у січні-серпні 2018 року

У результаті загального скорочення у січні–липні 2018р. кількість населення району зменшилась на 51
особу і, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 57843 особи.

У січні–липні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначено 48 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 77,7 тис.грн.

Крім того, у січні–липні 2018р. 422 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума
призначених субсидій готівкою становила 1441,4 тис.грн.

У січні–липні 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 9333,1
тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9764,9 тис.грн (104,6%
нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець липня 2018р. становила
4086,8 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім банків та бюджетних
установ) у січні–червні 2018р. становив 
7714,1 тис.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 1409,0 тис.грн збитку).

Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–
червні 2018р. становив 146,7 млн.грн, що на 40,7% більше, ніж у січні–червні 2017р. Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств району на одну особу становив 2532,9 грн.

На 1 вересня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 801,6 тис.ц
зерна, що на 17,8% менше, ніж на 1 вересня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано
зернових та зернобобових культур 30,3 ц (на 4,1% менше, ніж на початок вересня торік).

У січні–серпні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса
(реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 109 т, що порівняно з січнем–серпнем
2017р. менше на 38,7%, молока – 1282 т, що на 0,5% менше.

За оперативними даними, на 1 вересня 2018р. кількість великої рогатої худоби у
сільськогосподарських підприємствах становила 1198 голів, що більше, ніж на 1 вересня 2017р. на
2,6%, у тому числі корів – 437 голів (на 1,8% менше). Кількість свиней становила 1535 голів (на 11,3%
більше), овець та кіз – 2118 голів (на 46,2% більше).

У січні–липні 2018р. промисловими підприємствами району 
реалізовано продукції на 946,0 млн.грн, що становить 3,0% від обсягу реалізованої продукції по
області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 16,3 тис.грн.

__________

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

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в
Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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Патлаченко (048) 722-08-60

 

У разі використання даних прес-випуску з посиланням на Головне управління статистики в Одеській
області просимо повідомити на E-mail: l.patlachenko@od.ukrstat.gov.ua
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