КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕС-ВИПУСК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.СВІТЛОВОДСЬКА

за січень–листопад 2016 року
Населення. На 1 листопада 2016р. на території міськради проживало
53,2 тис. осіб. За січень–жовтень 2016р. чисельність населення скоротилася
на 173 особи.
Оплата праці. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2016р.
становить 6,9 млн.грн, що на 0,4% більше ніж на 1 жовтня 2016р.
Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі за січень–вересень 2016р. становив
216,2 млн.грн, що на 9,4% більше ніж за січень–вересень 2015р.
Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2016р. підприємствами та
організаціями міста освоєно 136,7 млн.грн капітальних інвестицій, що
становило 3,5% від загальнообласного обсягу.
Промисловість. За січень–жовтень 2016р. підприємствами міста
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4636,7 млн.грн, що
становило 25,8% від загального обсягу реалізованої продукції по області.
Будівництво. За січень–листопад 2016р. будівельниками міста виконано
робіт на суму 45 млн.грн, що становило 8% від загального обсягу будівельних
робіт по області.
Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–
листопад 2016р. перевезено 543,7 тис.т вантажів, що у 2,5 раза більше ніж
за січень–листопад 2015р., вантажооборот збільшився в 1,7 раза і склав
66,4 млн.ткм.
Перевезено 4,4 млн. пасажирів, що на 13,1% менше ніж за січень–листопад
2015р., пасажирооборот зменшився на 7,1% і склав 58,9 млн.пас.км.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–листопад 2016 року
Населення. На 1 листопада 2016р. в районі проживало 12,3 тис. осіб.
За січень–жовтень 2016р. чисельність населення скоротилася на 90 осіб.
Оплата праці. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2016р.
становить 646,2 тис.грн і залишається на рівні заборгованості на
1 жовтня 2016р.
Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі за січень–вересень 2016р. становив
10,4 млн.грн, що на 17,6% менше ніж за січень–вересень 2015р.
Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2016р. підприємствами та
організаціями району освоєно 103,5 млн.грн капітальних інвестицій, що
становило 2,7% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–листопад 2016р. індекс обсягу
сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2015р. склав 93,6%.
Промисловість. За січень–жовтень 2016р. підприємствами району
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 34,8 млн.грн, що
становило 0,2% від загального обсягу реалізованої продукції по області.
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