Соціально-економічне становище області
за I півріччя 2008 року
Промисловість. За результатами I півріччя п.р. приріст обсягу
промислового виробництва до відповідного періоду минулого року склав
19,2%. В галузі переробної промисловості, на яку припадає основна частка
обсягів виробництва, в загальному випуск продукції збільшено на 19,8%.
Вищі темпи промислового виробництва досягнуто на підприємствах, що
відносяться до машинобудування, виробництва готових металевих виробів,
хімічного, целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності.
За 5 місяців п.р. реалізовано промислової продукції (робіт, послуг)
на суму 3175,5 млн.грн., з якої більше половини - підприємствами
Ужгородського району.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства за січень-червень п.р. зріс на 4,5%.
За розрахунками у всіх категоріях господарств станом на 1 липня
п.р. в області налічувалося 176,3 тис. голів великої рогатої худоби, у тому
числі 120,0 тис. корів, 291,1 тис. свиней, 136,9 тис. овець та кіз, 4126,3 тис.
голів птиці. На дворогосподарства населення припадає 93,6-97,7%
поголів’я худоби і птиці. В цілому, порівняно з даними на зазначену дату
минулого року, зросло поголів’я свиней, овець та кіз, птиці.
Транспорт. Всіма видами транспорту перевезено 2420,5 тис.т
вантажів та 38344,0 тис. пасажирів, що більше, ніж у минулорічному
періоді відповідно на 7,4 та 15,0%.
Із загального обсягу вантажних перевезень більше половини
перевезено автомобільним транспортом. Частка автомобільних перевезень
пасажирів склала 87,5% загального обсягу пасажирських перевезень.
Підприємцями-фізичними особами перевезено за I півріччя п.р.
27468,0 тис. пасажирів, що складає 81,9% загального обсягу пасажирських
перевезень та на 19,1 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Будівельна
діяльність.
Залишається
низькою
активність
будівельних підприємств. У січні–червні п.р. не працювало 35 або 17,1%
загальної кількості підприємств щомісячного обліку. Із 176 підприємств,
що працювали у звітному періоді більше половини знизили обсяги робіт.
Торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту у порівнянних цінах
склав 2290,1 млн.грн. і зріс порівняно з січнем-червнем минулого року на
30,9%. Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації у
розрахунку на особу склав 3396 грн. при 2214 грн. у І півріччі минулого
року.
Фінанси. За 5 місяців п.р. фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування склав 165,8 млн.грн. прибутку., що на 46,9%
більше від рівня показника за відповідний період минулого року. Із

загальної кількості суб’єктів господарювання, діяльність яких щомісячно
обліковується, понад дві третини отримали прибутки в сумі 256,4 млн.грн.
Надходження до місцевих бюджетів області за п’ять місяців п.р., за
даними Державного казначейства, склали 1285,8 млн.грн., що майже у
півтора раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Відповідно
зросли до 905,4 млн.грн. видатки на фінансування соціально-культурних
заходів, з яких 411,0 млн.грн. спрямовано на освіту, 217,4 млн.грн. - на
охорону здоров’я, 224,6 млн.грн. - на соціальний захист та соціальне
забезпечення населення.
Доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатного працівника в області склала у травні п.р. 1415 грн. і зросла
порівняно з попереднім місяцем на 4,1%, а порівняно з травнем минулого
року - більше, як на третину. Її розмір значно перевищує державні
соціальні стандарти, встановлені з 1 квітня п.р.: у 2,7 раза - рівень
мінімальної заробітної плати (525 грн.) та у 2,2 раза - прожитковий
мінімум для працездатної особи (647 грн.). При стабільному зростанні
заробітної плати її рівень залишається нижчим на 20,3% від середнього
показника по країні.
Індекс споживчих цін (інфляції) в області у червні п.р. становив
99,9%, в країні – 100,8%, з початку року відповідно – 112,4 та 115,5%.
Населення. Порівняно з даними на початок року, чисельність
наявного населення області зменшилася за рахунок природного
скорочення та міграційного відтоку на 549 осіб і склала на 1 червня п.р. –
1242,1 тис. осіб. Кількість народжених, порівняно з січнем-травнем
минулого року зросла на 5,8% або на 381 особу. Рівень народжуваності
склав 13,5‰ і є одним з найвищих серед регіонів країни.
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