ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРЕС-ВИПУСК
Діяльність будівельних підприємств
Кіровоградської області
за січень–жовтень 2015 року
За січень–жовтень 2015р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 448,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2015р.
порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 92,4%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним
чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного
переозброєння – 71,2% загального обсягу, решта – з капітального та поточного
ремонту (17,7% та 11,1% відповідно).
Підприємствами обласного центру виконано 62,4% обсягу будівельних
робіт по області.
Демографічна ситуація в області
Станом на 1 жовтня 2015р. в області, за оцінкою, проживало
975,7 тис. осіб. Частка міського населення склала 62,8%.
За січень–вересень 2015р. чисельність населення скоротилася
на 4840 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,6 особи.
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного
скорочення (4912 осіб). Водночас спостерігався міграційний приріст населення
(72 особи).
Порівняно з січнем–вереснем 2014р. обсяг природного скорочення
збільшився на 679 осіб, його рівень у розрахунку на 1000 наявного населення
становив 6,7 особи. Рівень смертності у січні–вересні 2015р. становив
16,6 особи на 1000 наявного населення (у січні–вересні 2014р. – 16,7 особи).
Суттєво знизився рівень народжуваності – з 10,9 у січні–вересні 2014р.
до 9,9 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.
Інтенсивність загального міграційного приросту населення області
за січень–вересень 2015р. становила 0,1 особи в розрахунку на 1000 жителів
(у відповідному періоді 2014р. міграційне скорочення – 0,64 особи).
Надання населенню субсидій
у жовтні 2015 року
У січні–жовтні 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг звернулося 156798 домогосподарств, призначено
субсидії 126704 домогосподарствам, що у 4 рази більше порівняно з
відповідним періодом 2014 року.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2015р.
становив 400,5 грн.
У жовтні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових
субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, становила 29,5% загальної кількості домогосподарств
області. Сума субсидій, отриманих населенням у січні–жовтні 2015 року для
відшкодування
витрат
на
оплату
житлово-комунальних
послуг,
становила 226472,5 тис.грн.
Станом на 1 листопада 2015р. заборгованість бюджетів перед
організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням
заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила
131665,1 тис.грн.
За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
у січні–жовтні 2015 року звернулося 42920 домогосподарств, призначено
субсидії 33788 домогосподарствам, отримали – 24362 домогосподарства на
суму 33330 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій
готівкою на 1 листопада 2015р. становила 18198,6 тис.грн.
Зовнішня торгівля товарами
з країнами ЄС за 9 місяців 2015 року
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 9 місяців 2015р.
становив 66,9 млн.дол. США, імпорту – 33 млн.дол., або 48,4% та 42,5% рівня
відповідного періоду 2014р.
Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського
Союзу.
Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та
олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби
наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні
вироби.
Експорт товарів за 9 місяців 2015 року
Обсяг експорту товарів області за 9 місяців 2015р. становив
305,7 млн.дол. США і порівняно з 9 місяцями 2014р. скоротився на 52,6%.
Область експортувала товари до 94 країн світу. Найбільше товарів
експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії, Єгипту та
Китаю.
В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного
походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

Формування чисельності
населення в містах та районах області
за січень–вересень 2015 року
Чисельність наявного населення області на 1 жовтня 2015р.,
за оцінкою, становила 975,7 тис. осіб.
Зменшення чисельності населення області у січні–вересні 2015р.
відбулося виключно за рахунок природних процесів у зміні поколінь
(на
4912
осіб).
Водночас
спостерігався
міграційний
приріст
населення (72 особи). Загальне скорочення чисельності мешканців області
у розрахунку на 1000 наявного населення склало 6,6 особи.
Чисельність городян зменшилась на 2320 осіб, мешканців сільської
місцевості – на 2520 осіб.
Найвищими
темпами
скорочувалась
чисельність
населення
Устинівського (0,97%) та Олександрійського (0,89%) районів (в середньому
по області – 0,49%).
Обсяг природного скорочення становив 6,7 особи у розрахунку
на 1000 наявного населення (у січні–вересні 2014 року – 5,8 особи).
Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території
Кіровоградської міськради (3,5 особи), найвищий – в Олександрівському (12,1 особи) та Світловодському (11,4 особи у розрахунку
на 1000 жителів) районах.
Рівень народжуваності по області коливався від 8,2 народжених
на 1000 жителів на території Світловодської міськради та у Петрівському
районі до 12,2 особи у Бобринецькому та Знам’янському районах (в середньому
по області – 9,9 особи).
Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської
міськради (13,9 особи на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському
районі (22,9 особи) (середньообласний рівень – 16,6 особи).
У січні–вересні 2015р. міграційний приріст населення становив
0,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення (у січні–вересні 2014р.
міграційне скорочення – 0,64 особи).
Порівняно з січнем–вереснем 2014р. дещо зросла кількість осіб, які
зареєстрували постійне місце проживання в області (на 0,6%), в той же час
скоротилась кількість вибулих (на 4,2 %).
Зовнішня торгівля товарами м.Світловодська
за 9 місяців 2015 року
Обсяг експорту товарів м.Світловодська за 9 місяців 2015р. становив 21,5
млн.дол. США, імпорту – 8,3 млн.дол.
Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали
з 49 країнами cвіту.
Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або
рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні
продукти.

Діяльність будівельних підприємств
м.Світловодська
за січень–жовтень 2015 року
За січень–жовтень 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська
виконано робіт на суму 49,5 млн.грн., що становить 11% загального обсягу
будівельних робіт по області.
За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва,
реконструкції та технічного переозброєння припало 93,3% загального обсягу
виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 5,1%, решта –
з поточного ремонту.
Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та інженерних споруд.
Заробітна плата
за січень–вересень 2015 року
по м.Світловодську
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,
що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному
працівнику м.Світловодська по підприємствах, установах, організаціях
(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2015 року зросла
порівняно з відповідним періодом попереднього року на 20,9% і становила
2987 грн., що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн.).
Рівень заробітної плати по місту становив 95,9% середнього рівня
по Кіровоградській області.
Заробітна плата
за січень–вересень 2015 року
по Світловодському району
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,
що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному
працівнику Світловодського району по підприємствах, установах, організаціях
(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2015 року зросла
порівняно з відповідним періодом попереднього року на 19,9% і становила
2701 грн., що вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн.).
Рівень заробітної плати по району становив 86,7% середнього рівня
по Кіровоградській області.

