ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК
Сівба озимих культур під урожай 2016 року
в господарствах області
У господарствах усіх категорій Кіровоградської області під урожай
2016р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, посіяно на площі
384,5 тис.га (під урожай 2015р. – 457,6 тис.га), у т.ч. зернові культури
на зерно – на площі 347,6 тис.га (413,2 тис.га), ріпак на зерно – на площі
34,8 тис.га (42,5 тис.га).
У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці озимої
становить 79,5% (у структурі площ під урожай 2015р. – 78,5%), ячменю
озимого – 20,3% (21,3%), жита озимого – 0,2% (0,2%).
Станом на 1 грудня 2015р. оранка на зяб у сільськогосподарських
підприємствах проведена на площі 690,5 тис.га, що на 4,3% менше ніж
на 1 грудня 2014р.
Формування чисельності
населення в містах та районах області
за січень–жовтень 2015 року
Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2015р.,
за оцінкою, становила 974,7 тис. осіб.
У січні–жовтні 2015р. відбулося зменшення чисельності населення
області за рахунок природних втрат (на 5542 особи) та міграційного скорочення
населення (313 осіб). Загальне скорочення чисельності мешканців області у
розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 7,2 особи.
Чисельність городян зменшилась на 2848 осіб, мешканців сільської
місцевості – на 3007 осіб. Найвищими темпами скорочувалась чисельність
населення Устинівського (1,07%) та Олександрійського (1,03%) районів
(в середньому по області – 0,6%).
Обсяг природного скорочення становив 6,8 особи у розрахунку на
1000 осіб наявного населення (у січні–жовтні 2014 року – 6 осіб). Найнижчий
рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської
міськради (3,7 особи), найвищий – в Світловодському (11,5 особи) та
Олександрівському (11,4 особи у розрахунку на 1000 жителів) районах. Рівень
народжуваності по області коливався від 8,2 народженого на 1000 жителів на
території Світловодської міськради до 11,8 народженого у Бобринецькому та
Знам’янському районах (в середньому по області – 9,8 особи). Найнижчий
рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14 осіб

на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському районі (22,2 особи)
(середньообласний рівень – 16,6 особи).
У січні–жовтні 2015р. міграційне скорочення населення становило
0,39 особи в розрахунку на 1000 осіб наявного населення (у січні–жовтні
2014р. – 0,95 особи).
Порівняно з січнем–жовтнем 2014р. зросла кількість осіб, які
зареєстрували постійне місце проживання в області (на 1,8%), в той же час
скоротилась кількість вибулих (на 1,9 %).
Демографічна ситуація в області
Станом на 1 листопада 2015р. в області, за оцінкою, проживало
974,7 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,8%.
За січень–жовтень 2015р. чисельність населення скоротилася
на 5855 осіб, що в розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило
7,2 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок
природного (5542 особи) та міграційного скорочення населення (313 осіб).
Порівняно з січнем–жовтнем 2014р. обсяг природного скорочення
збільшився на 678 осіб, його рівень у розрахунку на 1000 осіб наявного
населення становив 6,8 особи. Рівень смертності у січні–жовтні 2015р. становив
16,6 особи на 1000 осіб наявного населення (у січні–жовтні 2014р. –
16,9 особи). Суттєво знизився рівень народжуваності – з 10,9 у січні–жовтні
2014р. до 9,8 особи у розрахунку на 1000 осіб наявного населення у січні–
жовтні п.р.
Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області
за січень–жовтень 2015р. становила 0,39 особи в розрахунку на 1000 жителів
(у відповідному періоді 2014р. – 0,95 особи).
Про основні показники
роботи промисловості
за січень–листопад 2015 року
За підсумками січня–листопада 2015р. індекс промислової продукції
в області становив 80,7%, у т.ч. у переробній промисловості – 75,3%,
постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
– 87,4%, добувній промисловості і розробленні кар'єрів – 99,7%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції
порівняно з січнем–листопадом 2014р. зменшився на 38,6%, у т.ч. у
виробництві олії та тваринних жирів – на 47,1%, хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів – на 32,5%, інших харчових продуктів – на 23,2%,
продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 15,8%, м’яса та
м’ясних продуктів – на 12,4%, молочних продуктів – на 1,1%.

Надання населенню субсидій
у листопаді 2015 року
У січні–листопаді 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 173592 домогосподарства,
що у 3,6 раза більше ніж у відповідному періоді 2014р.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2015р.
становив 661,2 грн.
У листопаді 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми
житлових субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, становила 31,2% загальної кількості
домогосподарств
області.
Сума
субсидій,
отриманих
населенням
у січні–листопаді 2015р. для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, становила 345559,3 тис.грн.
За січень–листопад 2015р. загальна сума субсидій готівкою, призначених
домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 51514,4 тис.грн.
Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
у листопаді 2015р. на одне домогосподарство становив 1561,6 грн.
У січні–листопаді 2015р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих
домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 38175,8 тис.грн.

