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Соціально-економічне становище області
за січень-листопад 2008 року
Промисловість. За січень−жовтень п.р. реалізовано промислової
продукції (робіт, послуг) на 6167,3 млн.грн. Найбільшу питому вагу у її
обсязі займала продукція машинобудування, виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів, легкої промисловості. На
підприємства Ужгородського району припадало більше половини
загального обсягу, міст Мукачево, Ужгород, Берегово 7,9 – 5,2%.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства порівняно з показником відповідного періоду минулого року,
за рахунок сільськогосподарських підприємств та фермерських
господарств, зріс на 5,9%, у тому числі в галузі рослинництва – на 11,0%.
В галузі тваринництва сільськогосподарські підприємства одержали
приріст 49,7%. За розрахунками у всіх категоріях господарств станом на 1
грудня п.р. в області налічувалося 164,4 тис. голів великої рогатої худоби,
у тому числі 116,0 тис. корів, 292,7 тис. свиней, 128,6 тис. овець та кіз,
4115,2 тис. голів птиці. В цілому, порівняно з даними на зазначену дату
минулого року, зросло поголів’я свиней, овець та кіз, птиці.
Транспорт. Підприємствами усіх видів транспорту перевезено з
початку п.р. 4810,2 тис.т вантажів та 69313,4 тис. пасажирів, що порівняно
з аналогічним минулорічним періодом більше, відповідно, на 7,1 та 5,3%.
Торгівля. Оборот роздрібної торгівлі підприємств, які здійснюють
діяльність з роздрібної торгівлі та підприємців-фізичних осіб, за
розрахунковими даними, за одинадцять місяців п.р. порівняно з
відповідним періодом минулого року збільшено на 20,9% до 8142,6
млн.грн.
Зовнішньоекономічна діяльність. За десять місяців п.р. обсяги
експорту товарів зросли порівняно з відповідним минулорічним періодом
на 16,0% до 1064,5 млн.дол.США, імпорту − на 38,5% до 1717,9
млн.дол.США. Разом з тим, залишається від’ємним сальдо зовнішньої
торгівлі товарами.
Будівництво. За січень–листопад п.р. знизилися обсяги будівельних
робіт у десяти районах та містах Ужгород і Берегово. Наполовину
зменшили обсяги підрядних робіт будівельники Міжгірського району,
більше, ніж на третину – Берегівського, Рахівського та Тячівського
районів.
Фінанси. У результаті господарської діяльності в економіці області
за січень-жовтень п.р. до оподаткування одержано прибутків на суму 332,7
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млн.грн., що удвічі більше, порівняно з аналогічним минулорічним
періодом. Прибутковий фінансовий результат в загальному отримано за
всіма основними видами економічної діяльності, крім підприємств, які
здійснювали операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу, надавали
послуги підприємцям, а також займалися наданням комунальних та
індивідуальних послуг.
Надходження до місцевих бюджетів області на 1 листопада п.р.
склали 2771,2 млн.грн., що порівняно з даними на цю ж дату минулого
року більше на третину. Відповідно зросли до 2046,7 млн.грн. видатки на
фінансування соціально-культурних заходів, з яких на освіту спрямовано
942,1 млн.грн., охорону здоров′я – 494,6 млн.грн., на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення – 492,8 млн.грн.
Доходи населення. У жовтні п.р. середньомісячна номінальна
заробітна плата штатного працівника склала 1572 грн. і зросла, порівняно з
аналогічним періодом минулого року, на 30,6%. ЇЇ розмір перевищує
рівень державних соціальних стандартів, законодавчо встановлених з 1
жовтня п.р.: у 2,9 раза – рівень мінімальної заробітної плати (525 грн.) та у
2,3 раза − рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (669
грн.). Вищий від середньообласного рівень заробітної плати склався у
сфері будівництва, транспорту і зв’язку, фінансової діяльності,
державного управління, на підприємствах міст Ужгород, Чоп, Рахівського
та Ужгородського районів.
Населення. З початку року природний приріст населення області
склав 1845 осіб, він мав місце у містах Ужгород, Мукачево, Хуст, Чоп,
Виноградівському,
Воловецькому,
Іршавському,
Міжгірському,
Мукачівському, Рахівському, Тячівському та Хустському районах.

