Соціально-економічне становище Закарпатської області
за 2017 рік
Населення. На 1 грудня 2017р. в області, за оцінкою, чисельність наявного
населення становила 1258,3 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. мало місце
загальне зменшення населення на 446 осіб.
Соціальний захист. У січні–листопаді 2017р. було призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 180,5 тис.
домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг у січні–листопаді 2017р. становила 88,4 млн.грн, що на 12,9% менше, ніж за
відповідний період 2016р.
Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. склала
5,2 тис. осіб, що на 5,2% більше, ніж на кінець листопада 2017р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на 0,1 в.п.
порівняно з листопадом 2017р. і на кінець грудня 2017р. становив 0,7% населення
працездатного віку.
Заробітна плата. У листопаді 2017р. середня номінальна заробітна плата одного
штатного працівника становила 6756 грн, що на 1,9% більше, ніж у жовтні 2017р. Її розмір
у 2,1 раза перевищував рівень законодавчо встановленого державного соціального
стандарту (3200 грн).
Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р.
склав 100,6%, а порівняно з листопадом 2016р. – 128,0%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом листопада
2017р. збільшилась у 1,8 раза і станом на 1 грудня 2017р. склала 10032,0 тис.грн.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо
роздрібного товарообороту підприємств (юридичних та фізичних осіб-підприємців),
основним видом яких є роздрібна торгівля за 2017р. склав 18316,4 млн.грн, що на 17,2%
більше від обсягу 2016р.
Сільське господарство. У 2017р. індекс обсягу сільсько-господарського
виробництва порівняно з 2016р. склав 99,1%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 81,1%, у господарствах населення – 102,5%,
Промисловість. У грудні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2016р.
індекс промислової продукції становив відповідно 91,5% та 104,5%. За підсумками 2017р.
індекс промислової продукції, порівняно з 2016р., склав 100,2%.
Будівництво. У 2017р. підприємствами та організаціями області виконано
будівельних робіт на суму 960,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно
з 2016р. становив 105,9%.
Транспорт.
Підприємствами
транспорту
у
2017р.
перевезено
5587,3 тис.т вантажів, що становить 100,1% від обсягу 2016р. Вантажооборот підприємств
транспорту становив 7885,5 млн.ткм, що на 7,4% більше, ніж у 2016р.
Послугами пасажирського транспорту у 2017р. скористалися 38,1 млн. пасажирів і
виконано пасажирооборот в обсязі 3101,0 млн.пас.км, що становило відповідно 91,5% та
116,3% від обсягів 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами
за січень–листопад 2017р. становив 1324,9 млн.дол. США, імпорту – 1232,4 млн.дол.
Порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяги експорту товарів збільшено на 18,6%,
імпорту – на 18,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 92,5
млн.дол. США.
Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області у грудні 2017р. порівняно з
листопадом склав 101,2%, за 2017р. у цілому – 113,9%.

