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Про надання населенню субсидій 

у липні 2017 року 

 

У липні 2017р. 43,8% домогосподарств області отримали субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума 

субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року 

становила 104,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне 

домогосподарство у липні п.р. становив  150,9 грн. 

Із початку року 47,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії 

готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива на суму 134,3 млн.грн. Середній розмір 

призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у липні п.р. 

становив 2912,5 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана 

домогосподарствами з початку року, становила 91,2 млн.грн.                          

 

 

Експорт товарів Кіровоградської області 

у І півріччі 2017 року 

 

Обсяг експорту товарів області у І півріччі 2017 року становив  

215 млн.дол. США та порівняно з І півріччям 2016р. збільшився  

на 14,2%.  

Область експортувала товари до 89 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Індії, Російської Федерації, Іспанії, Єгипту, Китаю. 

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне обладнання. 

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

Кіровоградської області 

з країнами ЄС у І півріччі 2017 року 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у І півріччі 2017р. 

становив 51,7 млн.дол. США (на 11,4% менше І півріччя 2016р.), імпорту – 61,1 

млн.дол. (у 1,6 раза більше). 

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових 

харчових продуктів.  



Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з 

нею галузей промисловості.  

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

м.Кропивницького у І півріччі 2017 року 

 

Обсяг експорту товарів м.Кропивницького у І півріччі 2017р. становив 

92,5 млн.дол. США (на 21,2% менше порівняно з І півріччям 2016р.),  

імпорту – 90,8 млн.дол. (на 37,6% більше). 

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із 89 країн 

світу.  

Основними ринками збуту продукції були країни Азії та СНД. 

Основу експорту товарів склали механічні машини, жири та олії 

тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти. 

Імпорт в основному складався з механічних машин, засобів наземного 

транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів. 

 

 

Демографічна ситуація на території 

Кіровоградської міськради 

у січні–червні 2017 року 

 

Станом на 1 липня 2017р. на території Кіровоградської міськради 

(м.Кропивницький та смт Нове), за оцінкою, проживало  237,3  тис. осіб, що 

становило 24,7% населення області.  

У січні–червні 2017р. через природні та міграційні втрати чисельність 

населення, яке проживало та території Кіровоградської міськради, зменшилась 

на 920 осіб. Рівень природного скорочення на території міськради ( 5,6 особи у 

розрахунку на 1000 жителів) був нижчим середнього по області (9,2  особи у 

розрахунку на 1000 жителів).  

На території Кіровоградської міськради у січні–червні 2017р. 

зареєстровано народження 1033 дітей  та 1695 померлих осіб, що відповідно                 

на 7% та на 3% менше ніж  у січні–червні 2016р.  

Міграційне скорочення  становило 2,2 особи на 1000 жителів, що нижче 

рівня міграційного скорочення населення міськради у першому півріччі        

2016 року (більше ніж  3 особи на 1000 жителів). 

 

 

Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області 

у січні–червні 2017 року 
 

Станом на 1 липня 2017р. в області, за оцінкою, проживало                 

960,9 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

 

 



 

У січні–червні 2017р. чисельність населення області скоротилася на      

4820 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 10,1 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулось за рахунок природного (4388 осіб) та 

міграційного (432 особи) скорочення населення. Незважаючи на загальне 

скорочення населення області зафіксовано приріст населення в Устинівському 

(0,19%), Новомиргородському та Вільшанському  (по 0,02%) районах. 

Рівень природного скорочення становив 9,2 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–червні 2016р. – 8,7 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення зареєстровано на території Кіровоградської міськради 

(5,6 особи).  

Рівень народжуваності в середньому по області становив 7,9 особи                             

у розрахунку на 1000 жителів. Вище середнього по області цей показник  

зареєстрований у 10 районах. Найвищий – у Новгородківському районі           

(9,5 народженого на 1000 жителів).  

Рівень смертності в середньому по області становив 17,1 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано                   

на території Кіровоградської міськради (14,4 особи). 

У першому півріччі 2017р.  міграційне  скорочення населення області  у 

розрахунку на 1000 жителів становило 0,9 особи.  
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


