Соціально-економічне становище області
за січень-вересень 2008 року
Промисловість. За результатами дев’яти місяців п.р. приріст обсягу
промислового виробництва до відповідного періоду минулого року склав
17,1%. Приріст виробництва продукції одержано за рахунок підприємств,
що відносяться до машинобудування, зокрема, за рахунок збільшення
обсягів складання автомобілів, виробництва вузлів та деталей до
устатковання для двигунів та транспортних засобів, газових конвекторів,
вузлів та приладдя до машин та устатковання для автоматичного
оброблення інформації; виробництва харчових продуктів та напоїв.
Сільське господарство. За 9 місяців п.р. всіма категоріями
підприємств сільськогосподарського виробництва збільшено на 6,7%,
порівняно з показником відповідного періоду минулого року, обсяги
валової продукції, зокрема, за рахунок рослинництва на 12,4%. Станом на
1 жовтня п.р. більше, ніж торік зібрано зернових, картоплі, овочів, плодів
та ягід, вищою була їх урожайність.
За розрахунками у всіх категоріях господарств за станом на
1 жовтня п.р. в області налічувалося 172,7 тис. голів великої рогатої
худоби, у тому числі 119,7 тис. корів, 295,4 тис. свиней, 131,9 тис. овець та
кіз, 4334,8 тис. голів птиці. В цілому, порівняно з даними на зазначену дату
минулого року, зросло поголів’я свиней, овець та кіз, птиці. Усіма
категоріями господарств за 9 місяців п.р. більше, ніж у відповідному
минулорічному періоді вироблено м’яса, молока, яєць.
Транспорт. Зросли обсяги вантажних та пасажирських перевезень.
Всіма видами транспорту перевезено 3975,6 тис.т вантажів та 57031,3 тис.
пасажирів, що більше, ніж за січень–вересень минулого року відповідно на
9,7 та 8,1%.
Торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту у порівнянних цінах
склав 3761,3 млн.грн. і зріс порівняно з відповідним перодом минулого
року на 29,1%.
Індекс споживчих цін (інфляції) в області у вересні п.р. становив
100,6 %, в країні –101,1%, з початку року відповідно – 110,6 та 116,1%.
Зовнішньоекономічна діяльність. За січень-серпень 2008р. обсяги
експорту зовнішньої торгівлі товарами становили 847,1 млн.дол.США,
імпорту – 1325,6 млн.дол.США, що більше порівняно з аналогічним
періодом попереднього року на 21,3 та 41,0% відповідно. Від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами становило 478,5 млн.дол.США.
Будівництво. Залишається низькою активність будівельних
підприємств. З початку п.р. не працювало 23 або кожне восьме від

загальної кількості підприємств щомісячного обліку. Із 182 підприємств,
що працювали у звітному періоді майже половина знизила обсяги робіт.
Фінанси. У загальному в економіці області за всіма основними
видами економічної діяльності до оподаткування за вісім місяців п.р.
одержано 336,2 млн.грн., прибутку, що у 1,9 раза більше, ніж за
відповідний період минулого року. Із
загальної
кількості суб’єктів
господарювання, діяльність яких щомісячно обліковується, понад дві
третини отримали прибутки в сумі 457,0 млн.грн.
Надходження до місцевих бюджетів області за вісім місяців п.р.
склали 2190,7 млн.грн., що на 36,2% більше, ніж за відповідний період
минулого року. Відповідно зросли до 1568,4 млн.грн. видатки на
фінансування соціально-культурних заходів, з яких 713,3 млн.грн.
спрямовано на освіту, 382,0 млн.грн. − на охорону здоров’я, 384,6 млн.грн.
− на соціальний захист та соціальне забезпечення населення.
Доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатного працівника в області склала у серпні п.р. 1488 грн. і зросла
порівняно з серпнем минулого року на 30,3%.Її розмір значно перевищує
державні соціальні стандарти: у 2,8 раза − рівень мінімальної заробітної
плати (з 1 квітня п.р. – 525 грн.) та у 2,3 раза − прожитковий мінімум для
працездатної особи (з 1 липня п.р. – 649 грн.).
Населення. Чисельність наявного населення області за станом на 1
вересня п.р. склала – 1242,9 тис. осіб. За вісім місяців п.р. в області склався
природний приріст населення в кількості 687 осіб.
Кількість народжених, порівняно з січнем−серпнем минулого року
зросла на 5,0% або на 551 особу. Рівень народжуваності склав 14,0‰ і є
одним з найвищих серед регіонів країни.
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