
ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ у січні–червні 2018 року

У результаті загального скорочення у січні–травні 2018р. кількість населення району зменшилась на
19 осіб і, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 57875 осіб.

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

Отримали субсидії у травні 2018р. 286 домогосподарств. Загальна сума нарахованих субсидій 
домогосподарствам, які отримують субсидії, становила 14,6 тис.грн.

Крім того, у січні–травні 2018р. 177 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума
призначених субсидій готівкою становила 674,0 тис.грн.

У січні–травні 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 6365,9
тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 7012,7 тис.грн (110,2%
нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на 1 червня 2018р. становила 3871,8
тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств району  на 1 червня 2018р.
відсутня.

За даними прокуратури Одеської області, у січні–червні 2018р. обліковано 332 кримінальних
правопорушень, що на 39,3% менше, ніж у січні‑червні 2017р. Із загального числа зафіксованих
правоохоронними органами кримінальних проявів 208 – тяжкі та особливо тяжкі.

Станом на 1 липня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 335,1 тис.ц
зерна, що у 3,8 раза більше, ніж на 1 липня 2017р. Середня урожайність зернових культур (без
кукурудзи) становила 31,7 ц з 1 га (на 7,1% менше, ніж торік).

У січні–червні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса
(реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 65 т, що порівняно з січнем–червнем
2017р. менше на 46,0%, молока – 937 т, що на 1,2% менше.

На 1 липня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становила
1191 голову, що менше, ніж на 1 липня 2017р. на 0,4%, у тому числі корів – 437 голів (на 1,8% менше).
Кількість свиней становила 1581 голову (на 5,6% більше), овець та кіз – 2124 голови (на 55,0%
більше).

У січні–травні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 703363,0
тис.грн, що складає 3,1% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції
на 1 особу становив 12121,3 грн.


