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Демографічна ситуація на території 
міської ради м.Кропивницького 
у січні-листопаді 2018 року 

На території міської ради м.Кропивницького (м.Кропивницький 
та смт Нове) станом на 1 грудня 2018р. (за оцінкою) проживало 236,1 тис. осіб 
або 24,9% населення області. 

З початку 2018р. чисельність населення зменшилася на 1072 особи. 
Позитивне міграційне сальдо населення (231 особа) дещо скомпенсувало 
природне скорочення (1303 особи). 

Упродовж січня-листопада 2018р. зареєстровано народження 
1723 дітей та 3026 померлих осіб, що відповідно на 15,5% та 0,9% менше ніж у 
січні-листопаді 2017р. 

Рівень природного скорочення населення міськради (6 осіб на 1000 жителів) 
був нижчий ніж середній показник по області (8,7 особи на 1000 жителів). 

На територію міськради м.Кропивницького у січні-листопаді 2018р. 
прибули 3745 осіб, вибули - 3514 осіб. Міграційний приріст населення 
міськради у розрахунку на 1000 жителів становив 1,06 особи. 
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Демографічна ситуація 
в Кіровоградській області 
у січні-листопаді 2018 року 

Станом на 1 грудня 2018р. в області, за оцінкою, проживало 
946,6 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,2%. 

У січні-листопаді 2018р. чисельність населення області зменшилася 
на 9629 осіб внаслідок природного (7538 осіб) та міграційного (2091 особу) 
скорочення населення. 

З початку 2018р. в області народилося 6617 дітей, що на 602 дитини або 
на 8,3% менше ніж у січні-листопаді 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 (10,6 особи 
на 1000 жителів). 

Упродовж січня-листопада 2018р. померло 14155 осіб, що на 215 осіб або 
на 1,5% менше ніж у січні-листопаді 2017р. Рівень смертності становив 
16,3 особи на 1000 жителів. У 10 районах області рівень смертності був 
нижчим за середній. Найнижчий показник смертності зафіксовано на території 
міськради м.Кропивницького (14 осіб на 1000 жителів). 

Кількість прибулих в область у січні-листопаді 2018р. становила 
14219 осіб, вибулих за її межі - 16310 осіб. У розрахунку на 1000 жителів 
міграційне скорочення населення склало 2,4 особи. 
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Доходи та витрати населення 
Кіровоградської області 
у 2017 році 

За остаточними даними у 2017р. номінальні доходи населення 
Кіровоградської області порівняно з 2016р. зросли на 30,2% і становили 
54514 млн.грн, що складає 2,1% загального обсягу доходів населення України. 

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання 
товарів та послуг, збільшився на 27,8%, а реальний наявний, визначений 
з урахуванням цінового фактору - на 11,2%. Наявний дохід у розрахунку 
на одну особу у 2017р. становив 42226,8 грн, що на 29% більше ніж у 2016р. 

Витрати населення області становили 53232 млн.грн і зросли на 20,6%. 
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Про надання населенню субсидій 
у грудні 2018 року 

У грудні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг отримували 136,5 тис. домогосподарств 
(32,9% домогосподарств області). 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-грудні 2018р. 
становила 75,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне 
домогосподарство у грудні 2018р. становив 602,8 грн. 

У січні-грудні 2018р. 46 тис. домогосподарств призначено субсидії 
готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива на суму 142,6 млн.грн. Середній розмір призначеної 
субсидії цього виду на одне домогосподарство у грудні 2018р. становив 
2883,4 грн. Сума субсидій готівкою, отримана домогосподарствами 
у січні-грудні 2018р., склала153,3 млн.грн. 
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Підсумки роботи транспорту 
Кіровоградської області 
у 2018 році 

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської 
області у 2018р. становив 22,8 млн.т, що на 11,5% більше обсягу 2017р. 
У загальному обсязі перевезень на автомобільний транспорт припало 68,7% 
вантажів, на залізничний - 31,3%. 

Вантажооборот у 2018р. порівняно з 2017р. зменшився на 1,3% і становив 
26,1 млрд.ткм. 

Послугами пасажирського транспорту у 2018р. скористалися 70,5 млн. 
пасажирів, що на 17,7% більше обсягу 2017р., з них 70,3% пасажирів 
скористалися автомобільним транспортом, 26,4% - електротранспортом, 
решта - залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту 
збільшився на 6,6% і становив 2573,4 млн.пас.км. 
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