ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК
Ринок праці
Кіровоградської області
в листопаді 2015 року
За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець листопада 2015р. перебувало 18,4 тис. безробітних громадян області,
що на 14,8% більше ніж на кінець жовтня. Статус безробітного протягом місяця
отримали 4,6 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець
листопада 2015р. склав 3,14% населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець листопада 2015р.
становила 851 місце.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце
(вакантну посаду) в цілому по області на кінець листопада 2015р. склало
22 особи проти 17 осіб на кінець жовтня.
За сприяння обласного центру зайнятості в листопаді 2015р. було
працевлаштовано 0,9 тис. осіб.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю, у листопаді 2015р. становила 10,8 тис. осіб, середній розмір
допомоги склав 1176 грн.
Зміни споживчих цін в області
у листопаді 2015 року
Індекс споживчих цін в області у листопаді 2015р. порівняно з жовтнем
2015р. становив 102%, з початку року – 140,6% (по Україні – 102% та 142,3%
відповідно).
На споживчому ринку в листопаді 2015р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої зросли на 2,9%. Найбільше (на 19,5–12,6%) подорожчали
овочі, часник, цукор та яйця. На 7,7–0,7% зросли ціни на сіль, молоко, сало,
масло, сметану, продукти переробки зернових, оселедці, сири, кисломолочну
продукцію, морепродукти, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, хліб,
кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, олію соняшникову,
маргарин, безалкогольні напої. Водночас на 5,7–1,2% знизилися ціни на
фрукти, ікру червону, борошно пшеничне, шоколад, рис, кільку солону,
консерви рибні в олії, рибу морожену, скумбрію копчену, свинину та спеції.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,6%, що
пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 1,4%. У той же час на 1,1%
зросли ціни на алкогольні напої.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 3,8% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на
опалення на 19,2%. Крім того зросли ціни на оренду житла на 1%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% пов’язано з
подорожчанням автомобілів на 4,9%, обслуговування та ремонту власних
транспортних засобів – на 1,4%, палива та мастил – на 0,3%.
Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1% за рахунок плати за
проживання в готелях на 3,4%.
Продаж споживчих товарів
за усіма каналами реалізації
за січень–листопад 2015 року
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової
мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємцівфізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу
сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив
19347,6 млн.грн., що на 13,1% менше обороту січня–листопада 2014р.
Частка обороту торгової мережі підприємств склала 40%, підприємцівфізичних осіб – 42,9%, обороту організованих ринків з продажу
сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в
середньому за місяць становив 1793,7 грн., абсолютне зниження – 2074,7 грн.
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств-юридичних осіб по області
за січень–листопад 2015 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–
листопад 2015р. становив 7744,7 млн.грн., що порівняно з січнем–листопадом
2014р. менше на 19,3%.
У листопаді 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг
роздрібного товарообороту склав 94,7% та становив 826,7 млн.грн.
Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по
Україні склала 1,8%.
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у
середньому за місяць склав 718 грн.

