Соціально-економічне становище
Закарпатської області за січень 2008 року
Промисловість. Промислове виробництво в області досягло високих темпів
зростання. У січні п.р. обсяги виробленої промислової продукції зросли
порівняно з січнем попереднього року на 10,9%. Загальний приріст
виробництва досягнуто за рахунок переробної промисловості, зокрема,
машинобудування – на 17,7%, виробництва харчових продуктів та напоїв – на
8,8%.
Протягом 2007р. промисловими підприємствами реалізовано продукції
(робіт, послуг) на суму 5897,8 млн.грн. На одну особу протягом минулого
року реалізовано промислової продукції на суму 4738,7 грн. Вищим від
середньообласного
цей
показник
склався
у
містах
Берегово
(14526,0 грн.), Мукачево (6640,8 грн.) та Ужгородському районі
(46975,0 грн.).
Зокрема, у січні п.р. порівняно з груднем обсяги випуску промислової
продукції скоротилися на 17,0%, зменшення виробництва допустили 62,2%
підприємств, а кожне десяте не працювало.
Сільське господарство. У січні п.р. суб’єктами всіх категорій сільського
господарства вироблено в живій вазі 9,9 тис.т м’яса, 16,0 тис.т молока та 13,7
млн.шт яєць. Порівняно з січнем минулого року зросло поголів’я свиней,
овець та кіз.
Сільськогосподарськими підприємствами, на які припадає 1,9-2,8%
загального обсягу виробництва продуктів тваринництва, збільшено на 43,6%
порівняно з січнем минулого року виробництво м’яса та на 43,9% – яєць. За
січень п.р. порівняно з січнем минулого року на 0,5% зменшено обсяг валової
продукції сільського господарства. У всіх категоріях господарств, порівняно
із даними на 1 лютого минулого року, зменшено поголів’я худоби, у тому
числі корів, птиці.
Будівельна діяльність. Знижено обсяги будівництва. Із 205 діючих великих,
середніх та вагомих за обсягами малих будівельних підприємств щомісячного
обліку у січні п.р. не працювало 111 або кожне друге підприємство, 45 –
знизили, порівняно з січнем минулого року, обсяги робіт. У Берегівському,
Воловецькому та Рахівському районах у січні п.р. не працювало жодне
будівельне підприємство.
У 2007р. введено в експлуатацію 351,4 тис.кв.м житла, що на 19,7%
більше, ніж у 2006р. Дві третини загального обсягу або 224,0 тис.кв.м житла
введено у містах Ужгороді та Мукачево, Рахівському, Берегівському,
Іршавському, Тячівському та Хустському районах. Збільшення обсягів

житлового будівництва в області забезпечили індивідуальні забудовники.
Ними збудовано 1653 квартири загальною площею 319,6 тис.кв.м.
Транспорт та зв’язок. Підприємствами транспорту у січні п.р. перевезено
307,7 тис.т вантажів та 6,5 млн. пасажирів, що на 11,2 та 21,1% більше, ніж за
відповідний період минулого року.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів та послуг
збільшено порівняно з 2006р. в 1,7 раза до 1168,4 млн.дол.США, імпорту – в
1,6 раза до 1577,6 млн.дол.США. Порівняно з 2006р. зросло від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі.
Торгівля. Оборот роздрібної торгівлі склав 582,3 млн.грн., що більше на
22,3% ніж у січні 2007р.
Фінанси. Вдалим виявився 2007р. в частині забезпечення високоприбуткової
роботи суб’єктів підприємницької діяльності.
Прибутковий фінансовий результат в сумі 488,9 млн.грн. одержали
79,4% суб’єктів господарювання щомісячного обліку.
За попередніми даними за 2007р. питома вага збиткових суб’єктів серед
підприємств щомісячного обліку становить 20,6%. Найбільша частка (41,4%)
з них - це суб’єкти, які надають комунальні та індивідуальні послуги, а також
здійснюють діяльність у сфері культури та спорту, більше четвертини припадає на промислові підприємства.
До місцевих бюджетів області, за даними Державного казначейства,
надійшло у впродовж минулого року 2458,8 млн.грн., що на 34,8% більше,
ніж за 2006р. Відповідно збільшено на 31,1%, порівняно з попереднім роком,
видатки місцевих бюджетів до 2391,2 млн.грн., з яких 36,5% спрямовано на
освіту, 20,2% – на соціальний захист та соціальне забезпечення населення,
19,8% – на охорону здоров’я.
Доходи населення. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника,
зайнятого на великих та середніх підприємствах в економіці області у грудні
2007р. перевищила рівень законодавчо встановлених державних соціальних
стандартів: у 3 рази – мінімальну заробітну плату, у 2,4 раза прожитковий
мінімум для працездатної особи і становила 1370 грн. Порівняно з
листопадом вона зросла на 15,2%, а з груднем 2006р. на 28,0%.
Серед адміністративно-територіальних одиниць області середній розмір
оплати праці найвищий у працівників м.Чоп, Ужгородського району та
м.Ужгород.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня п.р. склала 4170,9
тис.грн. У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати на
економічно активні підприємства припадає 79,8% боргу. Більше половини
загальної суми невиплаченої заробітної плати припадала на підприємства

промисловості, майже третина – на підприємства сільського та лісового
господарства.
Населення. Протягом минулого року в області склався природний приріст
населення в кількості 345 осіб.
Чисельність наявного населення області зменшилася на 1220 осіб і на 1
січня п.р. склала 1242,6 тис.осіб.
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