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

У результаті загального скорочення у січні–лютому 2018р. кількість населення району зменшилась на
12 осіб і, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 57882 особи.

У січні–березні 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 березні 2018р. 3443 домогосподарства. Загальна сума нарахованих субсидій
домогосподарствам, які отримують субсидії,  склала 7011,4 тис.грн.

У січні–лютому 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги
2413,2 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2797,4 тис.грн (115,9%
нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів на кінець лютого 2018р. становила 4135,5
тис.грн.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по району на
кінець березня 2018р. становила  366 осіб, із них допомогу по безробіттю отримувала 321 особа. У
березні 2018р. порівняно з лютим п.р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 1,3%.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в березні 2018р.
порівняно з лютим п.р. збільшилася в 3,3 раза і на кінець місяця становила 103 одиниці.
 Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець
березня п.р. становило 4 особи.

В районі на початок 2017/2018 навчального року діяло 30 загальноосвітніх навчальних закладів, в
яких 687 вчителів навчали 6440 учнів.

За даними прокуратури Одеської області, у січні–березні 2018р. обліковано 217 кримінальних
правопорушень, що на 29,8% менше, ніж у січні‑березні 2017р. Із загального числа зафіксованих
правоохоронними органами кримінальних проявів 129 – тяжкі та особливо тяжкі.

У січні–березні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса
(реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 27 т, що порівняно з січнем–березнем
2017р. менше на 39,6%, молока – 367 т, що на 12,7% менше.

На 1 квітня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становила
1171 голову, що менше, ніж на 1 квітня 2017р., на 2,8%, у тому числі корів – 437 голів (на 2,5%
менше). Кількість свиней становила 1431 голову (на 2,8% менше), овець та кіз – 2181 голову (на
42,5% більше).

У січні–лютому 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 228,8
млн.грн, що складає 2,6% від обсягу реалізованої продукції по області.


