
Підсумки соціально-економічного становища
Роздільнянського району у січні-листопаді 2018 року

У результаті загального скорочення у січні–жовтні 2018р. кількість населення району зменшилась на
176 осіб і, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 57718 осіб.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у районі на
кінець листопада 2018р. становила 
291 особу, із них допомогу по безробіттю отримують 213 осіб.

У січні–жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначено 1910 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 267,5 тис.грн.

Крім того, у січні–жовтні 2018р. 878 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума
призначених субсидій готівкою становила 3091,9 тис.грн.

У січні–жовтні 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги
13500,4 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 13814,2 тис.грн
(102,3% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець жовтня 2018р.
становила 4209,2 тис.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 228,9 млн.грн і збільшився проти січня–вересня
2017р. на 33,9%.

Під урожай 2019р. культур озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак)
сільськогосподарськими підприємствами посіяно на площі 34,5 тис.га, що на 3,9% більше, ніж під
урожай 2018р., у т.ч. культури зернові на зерно – 27,0 тис.га (на 1,1% більше).

У січні–листопаді 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса
(реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 260 т, що порівняно з січнем–листопадом
2017р. більше на 3,8%, молока – 1737 т, що на 6,4% більше.

За оперативними даними, на 1 грудня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських
підприємствах становила 840 голів, що менше, ніж на 1 грудня 2017р. на 17,2%, у тому числі корів –
437 голів (на 0,7% менше). Кількість свиней становила 1538 голів (на 7,7% менше), овець та кіз – 
1882 голови (на 11,1% більше).

У січні–жовтні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1330,9
млн.грн, що складає 2,8% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції
на 1 особу становив 22935,4 грн.


