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

У результаті загального скорочення у січні–квітні 2018р. кількість населення району зменшилась на 9
осіб і, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 57885 осіб.

У січні–квітні 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 квітні 2018р. 2148 домогосподарств. Загальна сума нарахованих субсидій 
домогосподарствам, які отримують субсидії, склала 3251,5 тис.грн.

У січні–квітні 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 4890,3
тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5398,7 тис.грн (110,4%
нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на 1 травня 2018р. становила 4010,2
тис.грн.

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

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім банків та бюджетних
установ) у січні–березні 2018р. становив 9731,0 тис.грн прибутку (за аналогічний період минулого
року – 378,8 тис.грн прибутку).   

Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–
березні 2018р. становив 70,0 млн.грн, що на 47,1% більше, ніж у січні–березні 2017р. Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств району на одну особу склав 1209,8 грн.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі району у січні–березні 2018р. становив 2250,8
тис.грн, товарні запаси на 1 квітня 2018р. складали  9709,4 тис.грн.

У січні–травні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса
(реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 56 т, що порівняно з січнем–травнем
2017р. менше на 40,0%, молока – 734 т, що на 15,8% менше.   

За оперативними даними, на 1 червня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських
підприємствах  становила 1204 голови, що більше, ніж на 1 червня 2017р. на 2,1%, у тому числі корів
– 437 голів (на 2,2% менше). Кількість свиней становило 1418 голів (на 15,5% більше), овець та кіз –
2262 голови (на 44,2% більше).    

У січні–квітні 2018р. промисловими підприємствами району  реалізовано продукції на 525,7 млн.грн
(2,9% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). Обсяг реалізованої
продукції на 1 особу становив 9059,5 грн.    

 


