Соціально-економічне становище області
за січень-серпень 2008 року
Промисловість. За січень-серпень 2008р. обсяги промислового
виробництва зросли порівняно відповідним періодом минулого року на
18,5%. Збільшення виробництва продукції досягнуто на підприємствах, що
відносяться до машинобудування, виробництва харчових продуктів та
напоїв, целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності,
хімічного, металургійного виробництва та виробництва готових металевих
виробів, сфери виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
За січень−липень п.р. продуктивність праці у промисловості зросла
порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,4%.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства порівняно з показниками за січень−серпень минулого року за
результатами всіх категорій господарств зріс на 2,6%, зокрема у
сільськогосподарських підприємствах – на 7,7%, господарствах населення
– на 2,4%. Загальне збільшення досягнуто за рахунок приросту валової
продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах на 21,0%
та продукції рослинництва у господарствах населення – на 5,3%.
У всіх категоріях господарств зросло поголів’я свиней, овець та кіз,
птиці, дещо більше, ніж за відповідний період минулого року вироблено
м’яса, молока, яєць. Більшими, ніж у минулому році, є валовий збір та
урожайність пшениці, овочів, плодів та ягід.
Транспорт. Підприємствами усіх видів транспорту перевезено за
вісім місяців п.р. 3471,6 тис.т вантажів та 50899,8 тис. пасажирів, що
порівняно з аналогічним минулорічним періодом більше, відповідно, на 8,0
та 10,1%.
Торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту у порівнянних цінах за
вісім місяців п.р. склав 3277,1 млн.грн. і зріс порівно з відповідним
періодом минулого року на 27,9%. Продаж споживчих товарів за усіма
каналами реалізації у розрахунку на особу склав 4840 грн., при 3220 грн. у
січні−серпні минулого року.
В області у серпні п.р. індекс споживчих цін (інфляції) склав 99,2%
та на 0,7 в.п. є нижчим від показника по країні.
Зовнішньоекономічна діяльність. За сім місяців п.р. обсяги
експорту товарів зросли порівняно з відповідним минулорічним періодом
на 22,0% до 742,0 млн.дол.США, імпорту − на 47,0% до 1197,7
млн.дол.США. Разом з тим, залишилося від’ємним сальдо зовнішньої
торгівлі товарами.
Будівництво. Залишається низькою активність будівельних
підприємств. З початку року не працювало 25 підприємств або кожне

восьме їх загальної кількості, діяльність яких обліковується щомісячно.
Більше половини підприємств, що працювали у звітному періоді, знизили
обсяги робіт.
Фінанси. Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній
кількості становила 78,5%, отримано 410,6 млн.грн. прибутку, що в 1,6
раза більше, ніж за січень−липень 2007р. В загальному прибутковий
фінансовий результат отримано за переважною більшістю основних видів
діяльності. Вагомий вплив на загальний фінансовий результат мали
підприємства промисловості, зокрема – машинобудування.
Надходження до місцевих бюджетів області за сім місяців п.р.
склали 1864,6 млн.грн., що більше порівняно з відповідним періодом
минулого року на 36,6%. Відповідно зросли до 1383,8 млн.грн. видатки на
фінансування соціально-культурних заходів, з яких на освіту спрямовано
643,7 млн.грн., охорону здоров’я − 332,8 млн.грн., на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення − 328,9 млн.грн.
Доходи населення. Номінальна середньомісячна заробітна плата
штатного працівника у липні п.р. склала 1556 грн. і зросла порівняно з
липнем 2007р. на 32,4%, а порівняно з червнем п.р. – на 3,0%. ЇЇ розмір у
липні перевищував державні соціальні стандарти встановлені: з 1 квітня
п.р. у 3,0 раза – рівень мінімальної заробітної плати (525 грн.) та з 1 липня
п.р. – у 2,4 раза – прожитковий мінімум для працездатної особи (649 грн.).
При стабільному зростанні заробітної плати її рівень залишається
нижчим на 19,4% від середнього показника по країні.
Населення. Порівняно з даними на початок року, чисельність
населення області зменшилася за рахунок природного скорочення та
міграційного відтоку на 198 осіб і склала на 1 серпня п.р. – 1242,4 тис. осіб.
Показник загальної народжуваності склав 13,6‰ і є одним з
найвищих серед регіонів країни.
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