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Соціально-економічне становище м.Берегово за 2019 рік
Населення. На 1 січня 2020р. у м.Берегово, за оцінкою, чисельність
наявного населення становила 23,9 тис. осіб. Упродовж 2019р. мало місце
загальне зменшення чисельності на 166 осіб за рахунок природного та
міграційного скорочення населення.
Соціальний захист. Протягом 2019р. було призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2,7 тис.
домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій на оплату житловокомунальних послуг у 2019р. склала 747,8 тис.грн.
Заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника
міста у 2019р. становила 9406 грн, що на 2,2% більше, ніж у середньому по
області.
Заборгованість із виплати заробітної плати у м.Берегово на
1 січня 2020р. відсутня.
Роздрібна торгівля. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної
торгівлі у 2019р. становив 462,1 млн.грн, що склало 3,1% в загальнообласному
обсязі.
Промисловість. Промисловими підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 584,1 млн.грн, питома вага якої
в загальнообласному обсязі реалізації склала 2,4%.
Будівництво. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в
експлуатацію, у 2019р. порівняно з попереднім роком, збільшилась на 25,7% і
становила 3973 м2.
Транспорт. Підприємствами транспорту м.Берегово (з урахуванням
перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) протягом 2019р.
перевезено 18,2 тис.т вантажів, що на 5,7% менше, ніж за 2018р., виконано
вантажооборот у обсязі 18,1 млн.ткм, який зменшився на 9,1%.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 310,2 тис. пасажирів,
що на 24,9% менше, ніж у 2018р. Пасажирооборот зменшився на 44,3% і
становив 5,8 млн.пас.км.
Зовнішньоекономічна діяльність. У 2019р. обсяг експорту зовнішньої
торгівлі послугами склав 11,3 млн.дол. США і порівняно з попереднім роком
зменшився на 1,5%, а обсяг імпорту – збільшився у 2,2 рази і становив
0,1 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало
11,2 млн.дол. США.
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