
 

 

ПРЕС-ВИПУСК 

                                                                 

 

Про надання населенню субсидій 

у серпні 2018 року 

 

У серпні 2018р. 29% домогосподарств області (120,7 тис.) отримували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.  

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–серпні 2018р. 

становила 26,7 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне 

домогосподарство у серпні п.р. становив  77,8 грн. 

Із початку року 44,4 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою 

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

на суму 138 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне 

домогосподарство у серпні 2018р. становив 2966,4 грн. Сума субсидій 

готівкою, отримана домогосподарствами з початку року, склала 102 млн.грн.                             
 

 

 

Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області 

у січні–липні 2018 року 
 

Станом на 1 серпня 2018р. в області, за оцінкою, проживало                 

950,9 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,2%. 

У січні–липні 2018р. чисельність населення області зменшилася                      

на 5322 особи внаслідок природного (5018 осіб) та міграційного (304 особи) 

скорочення населення. 

З початку 2018р. в області народилося 4201 дитина, що на 302 дитини або 

на 6,7% менше ніж у січні–липні 2017р. При цьому рівень народжуваності 

становив 7,6 особи на 1000 жителів. У 14 районах цей показник був вищий ніж 

середній по області, найвищий – у Бобринецькому районі (10,4 особи                 

на 1000 жителів).  

Упродовж січня–липня 2018р. померло 9219 осіб, що на 61 особу або на 

0,7% менше ніж у січні–липні 2017р. Рівень смертності становив 16,6 особи                         

на 1000 жителів. У 9 районах області рівень смертності був нижчим за середній. 

Найнижчий показник смертності зафіксовано на території міськради  

м.Кропивницького (14,1 особи на 1000 жителів). 

Кількість прибулих в область у січні–липні 2018р. становила 7892 особи,  

вибулих за її межі – 8196 осіб. У розрахунку на 1000 жителів зафіксовано 

міграційне скорочення населення – 0,55 особи.  
 
 

 

 



Експорт товарів Кіровоградської області 

у січні–липні 2018 року 

 

 

Обсяг експорту товарів з області у січні–липні 2018 року становив  

288 млн.дол. США та порівняно з січнем–липнем 2017р. збільшився на 17,6%.  

Експорт товарів з області здійснювався до 106 країн світу. Найбільше 

товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Білорусі, Китай, Італії, 

Іспанії.   

Частка області в експорті товарів України у січні–липні 2018р.  

становила 1,1%. 

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, 

обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові 

продукти. 

 
 

 

Зовнішня торгівля товарами 

Кіровоградської області з країнами ЄС 

у січні–липні 2018 року 

 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–липні п.р. 

порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився  

на 4,9% і становив 61,7 млн.дол. США. Обсяг імпорту зменшився на 22% та 

становив 56 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського 

Союзу.  

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 21,4% загального обсягу 

експорту по області. 

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, деревини 

і виробів з деревини.  

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного.  

 
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


