КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕС-ВИПУСК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.СВІТЛОВОДСЬКА

у січні–жовтні 2017 року
Населення. На 1 жовтня 2017р. на території міськради проживало
52,9 тис. осіб. За січень–вересень 2017р. чисельність населення скоротилася
на 110 осіб.
Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника
у III кварталі 2017р. становила 5149 грн, що на 14,6% менше середнього рівня
по області.
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2017р. становила
6,5 млн.грн, що на 3,8% більше ніж на 1 вересня 2017р.
Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2017р. підприємствами та
організаціями міста освоєно 113,3 млн.грн капітальних інвестицій, що
становило 2,5% від загальнообласного обсягу.
Промисловість. У січні–вересні 2017р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3709,7 млн.грн, що становило
20,5% від загального обсягу реалізованої продукції по області.
Будівництво. За січень–жовтень 2017р. будівельниками міста виконано
робіт на суму 43 млн.грн, що становило 5% від загального обсягу виконаних
будівельних робіт по області.
За січень–вересень 2017р. у місті прийнято в експлуатацію 939 м2 загальної
площі житла, що на 54,4% менше ніж за січень–вересень 2016р.
Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–
жовтень 2017р. перевезено 417,3 тис.т вантажів, що на 16% менше ніж за
січень–жовтень 2016р., вантажооборот збільшився на 33,4% і склав
79,5 млн.ткм.
Перевезено 3,2 млн. пасажирів, що на 18,4% менше ніж за січень–жовтень
2016р., пасажирооборот зменшився на 17% і склав 44,1 млн.пас.км.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–жовтні 2017 року
Населення. На 1 жовтня 2017р. в районі проживало 12,2 тис. осіб.
За січень–вересень 2017р. чисельність населення скоротилася на 91 особу.
Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника
у III кварталі 2017р. становила 6450 грн, що на 6,9% більше середнього рівня
по області.
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2017р. становила
646,2 тис.грн і залишилася на рівні суми заборгованості на 1 вересня 2017р.

Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2017р. підприємствами та
організаціями району освоєно 56,4 млн.грн капітальних інвестицій, що
становило 1,3% від загальнообласного обсягу.
Сільське
господарство.
За
січень–жовтень
2017р.
індекс
сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 96,2%.
Промисловість. У січні–вересні 2017р. підприємствами району
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 527,2 млн.грн, що
становило 2,9% від загального обсягу реалізованої продукції по області.
Будівництво. За січень–вересень 2017р. у районі прийнято в експлуатацію
636 м2 загальної площі житла, що на 30,3% менше ніж за січень–
вересень 2016р.
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