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Короткі підсумки соціально-економічного становища Миколаївської області за 9 місяців 2017 року
Демографічна ситуація

Індекс сільськогосподарської продукції

На Миколаївщині проживає 2,7% наявного населення України.

порівняно з січнем-вереснем 2016р. становив 95,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах –
99,7%, у господарствах населення – 91,4%.

Чисельність наявного
населення області на 01
жовтня за оцінкою, становила 1142,5 тис. осіб.
Народжуваність (на 1000
осіб) - 8,8 особи.
Смертність (на 1000 осіб)
- 14,9 особи.
На кожні 100 померлих
приходилося 60 живонароджених.

Індекс промислової продукції
порівняно із січнем-вереснем 2016р.
становив 103%. У переробній промисловості обсяг продукції збільшився
на 3,5%, у постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – на 1%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 18,2%.

Призначено субсидії:

для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг – 205,8 тис. домогосподарств
на
суму
66,7
млн.грн; готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого і
рідкого пічного побутового
палива – 31,7 тис. домогосподарств на суму 88 млн.грн.

Індекс будівельної продукції

порівняно з січнем-вереснем 2016р.
склав 114,6%.
Підприємствами області будівельних
робіт
виконано
на
суму
1541,1 млн.грн.
Прийнято в експлуатацію 59,1 тис.м2
загальної площі житла, що на 13,7%
менше, ніж у січні-вересні 2016р.

Рівень безробіття

населення віком 15–70
років (за методологію
МОП) склав 10,1%, працездатного віку – 10,4%,
що вище відповідних
показників за 9 місяців
2016р. на 0,7 в.п.

Оборот роздрібної торгівлі

у січні-вересні 2017р. склав
13505,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,1% вище
рівня відповідного періоду
попереднього року.

Рівень зайнятості

населення віком 15–70
років склав 57,1%, працездатного
віку
–
66,6%, що нижче відповідних показників за 9
місяців 2016р. на 0,7 та
0,3 в.п.

Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатного пра-

цівника підприємств, установ та
організацій становила 6450 грн,
що на 37,3% більше, ніж у січнівересні 2016р.
Індекс реальної заробітної плати
(з урахуванням змін споживчих
цін) відносно 9 місяців 2016р.
становив 118,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів склав 1352,6 млн.дол. США, що на 21,6%
більше, ніж у січні-вересні 2016 р., імпорту – 571,5 млн.дол. США,
що на 13% більше, ніж у січні-вересні 2016р.
Експорт послуг збільшився на 15,7% і склав 348,6 млн.дол. США,
імпорт – зменшився на 26% і дорівнював 28,5 млн.дол. США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня
2017р. становив 211,5 млн.дол. та порівняно з початком 2017р.
зменшився на 1% .

Індекс споживчих цін по області у вересні 2017р. порівняно
з груднем 2016 р. склав 110,4%.
За 9 місяців продукти харчування та безалкогольні напої
подорожчали на 13,7%,а саме: олія та жири - на 14,3%, овочі
- на 18,8%, фрукти - на 43%, м'ясо та м'ясопродукти - на
30,9%.
Водночас часник подешевшав на 37,8%, крупи гречані - на
19,2%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 17,2%.
Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 12,6%, в основному, за рахунок підвищення вартості водопостачання на 50% та водовідведення на 33,7%, послуг з утримання будинків та прибудинкових
територій - на 42,4%, електроенергії - на 28,1%.
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне
утримання житла здорожчали на 2,5%.
Натомість, одяг і взуття подешевшали на 0,7%.

Підприємствами транспорту перевезено 3,7 млн.т вантажів, що на 8,7% менше, ніж у січні-вересні 2016 р.
Усіма видами транспорту перевезено 98,8 млн. пасажирів, що на 1% більше ,ніж у січні-вересні 2016р.
Послугами електротранспорту скористалися 37,7 млн.
осіб, або 38,1% всіх пасажирів. Кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, збільшилась на 4,2% і становила
19,6 млн. пасажирів, трамваями - зменшилась на 7,6% і
склала 18,1 млн. пасажирів.

