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Діяльність будівельних підприємств

Новоукраїнського району за січень–серпень 2012 року

У січні–серпні 2012р. будівельними підприємствами Новоукраїнського району
виконано робіт на суму 1,4 млн.грн., що на 23,8% більше порівняно з січнем–серпнем
2011р. Їх частка становила 0,4% загального обсягу будівельних робіт по області.

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції та
технічного переозброєння припало 42,6% загального обсягу будівельних робіт, з
капітального ремонту – 38,4%, решта – з поточного ремонту.

На збільшення обсягів робіт вплинула робота підприємств, які займалися
будівництвом та ремонтом будівель і споруд.

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати

житлово-комунальних послуг і електроенергії та субсидій готівкою

для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива

за серпень 2012 року
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У січні–серпні 2012 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг звернулося 28284 сім’ї, що на 17% менше ніж у січні–серпні
2011 року. Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг 26262 сім’ям, що становило 92,9% загальної кількості сімей,
які звернулися за наданням субсидій, з них у міській місцевості – 14154 сім’ям, у сільській
місцевості – 12108 сім’ям. Порівняно з відповідним періодом 2011 року кількість сімей,
яким призначено субсидії, зменшилась на 5023 сім’ї або на
16,1%.

У серпні 2012р. кількість сімей-учасників програми житлових субсидій, які
одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та
електроенергії, становила 6,1% загальної кількості сімей області. Середній розмір
призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у серпні 2012 року становив 14,8 грн.

Сума субсидій, отриманих населенням у січні–серпні 2012р. для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, становила 29874,9
тис.грн.

Cтаном на 1 вересня 2012 року заборгованість відділів субсидій перед
організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг та електроенергії з урахуванням
заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 93,3
тис.грн.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2012р.
звернулася 21061 сім’я, що на 5% менше порівняно з відповідним періодом 2011р., у тому
числі в міській місцевості – 7276 сімей, у сільській місцевості – 13785 сімей. Призначено
субсидії 18905 сім’ям (89,8% з числа тих, які звернулися), у тому числі в міській місцевості
– 6928 сім’ям, сільській місцевості – 11977 сім’ям.

У січні–серпні 2012р. 18040 сімей отримали субсидії готівкою для відшкодування
витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
на суму 15908,6 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій
готівкою на 1 вересня 2012р. становила
916,9 тис.грн.
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Доходи від послуг пошти та зв’язку

у січні–серпні 2012 року

Доходи підприємств пошти та зв’язку області від основної діяльності у січні–серпні
2012р. склали 284,4 млн.грн., що становить 94,9% відповідного періоду 2011 року.
Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного зв’язку – 141,2
млн.грн., що становить майже половину загальних доходів. Частка доходів від надання
послуг телефонного зв’язку склала 19,7%, поштового – 14%, комп’ютерного – 9,5%,
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 4,9%.

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали доходи у
сумі 104 млн.грн., що становило 36,6% загальних доходів.

У розрахунку на одну особу отримано доходів 103,95 грн.

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС

за січень–липень 2012 року

Обсяги експорту товарів до країн Європейського Союзу становили 56,1 млн.дол.
США, імпорту – 104,4 млн.дол.

У січні–липні 2012р. зовнішньоторговельні операції проводились з 25 країнами
Європейського Союзу. Найбільші обсяги товарів експортовано до Польщі, Іспанії,
Німеччини, Франції, Литви.
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Найбільше експортовано залишків і відходів харчової промисловості, зернових
культур, насіння і плодів олійних рослин.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, продукти тваринного
походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім
залізничного, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти
рослинного походження.

Експорт товарів за січень–липень 2012 року

Обсяг експорту товарів області становив 267,8 млн.дол. США і порівняно з
січнем–липнем 2011р. збільшився на 12,7%.

Область експортувала товари до 79 країн світу, серед яких найбільші поставки
здійснювались до Російської Федерації, Єгипту, Білорусі, Індії, Казахстану та Польщі.

Найбільше експортовано жирів та олії тваринного або рослинного походження,
машин, обладнання та механізмів, продуктів рослинного походження, решта – готові
харчові продукти, мінеральні продукти тощо.

Продаж світлих нафтопродуктів та газу в області за серпень 2012 року

У серпні 2012р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу
240 автозаправних станцій, з них – 6 АГНКС; реалізовано світлих нафтопродуктів та газу
на суму майже 130 млн.грн.,
з них бензину –
на 87,4 млн.грн. (6,1 тис.т), дизельного пального – на 25,2 млн.грн. (2,2 тис.т), газу
скрапленого – на 12,5 млн.грн. (1,1 тис.т), газу стисненого – на 4,8 млн.грн. (0,6 тис.т).

Порівняно з липнем 2012р. продаж бензину зріс на 1,1%, газу скрапленого – на
5,1%, газу стисненого – на 5%.
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В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин марок
А–90–93, частка продажу якого склала 61,2%, найменшим – А–72–80 (4,6%).

Станом на 1 вересня 2012р. запаси бензину на АЗС області становили 3,8 тис.т,
дизельного пального – 1,7 тис.т, газу скрапленого – 0,2 тис.т.

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацієюза січень–липень
2012 року

У січні–липні обсяги експорту товарів до Російської Федерації становили 67,4
млн.дол. США, імпорту – 8,4 млн.дол.

До Росії експортовано переважно механічні машини, мінеральні продукти, жири
та олії тваринного або рослинного походження.

Основу імпортних надходжень склали механічні та електричні машини, мінеральні
продукти, недорогоцінні метали та вироби з них.

Зміни споживчих цін в області

у серпні 2012 року

Індекс споживчих цін в області у cерпні 2012р. порівняно з липнем становив
99,6%, з початку року – 99,1% (по Україні – 99,7% та 99,6% відповідно).
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На споживчому ринку в серпні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої знизились на 0,9%. Найбільше подешевшали овочі та фрукти (на 8,8% та 8,2%
відповідно). На 3,9–0,4% знизилися ціни на мед натуральний, сир і м’який сир (творог),
шоколад, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, масло, маргарин, олію. Водночас на
10,7% та 8,2% подорожчали яйця та цукор, на 5–0,9% зросли ціни на сало, крупу
гречану, сіль, мінеральні та джерельні води, фруктові соки.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 0,3% у т.ч. алкогольні
напої – на 0,5%, тютюнові вироби – на 0,1%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% в
основному пов’язане з підвищенням вартості квартирної плати на 4,2%.

У сфері охорони здоров’я відбулося зниження цін на 0,1% за рахунок
здешевлення фармацевтичної продукції на 0,2%.

Індекс цін на транспорт у цілому становив 100,0%, при цьому вартість перевезень
залізничним пасажирським транспортом знизилась на 1%. У той же час відбулося
зростання цін на автомобілі на 0,2%.

Разом з цим на 3,2–0,8% знизились ціни на мобільні телефони, аудіотехніку,
фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, побутову техніку, одяг і взуття.

Експорт товарів Новоукраїнського району

за січень–липень 2012 року
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Експорт товарів у січні–липні 2012р. становив 2 млн.дол. США або 0,7%
загального обсягу експорту області.

Експортні поставки підприємства району здійснювали до 5 країн cвіту. Основними
ринками збуту продукції були країни СНД. В товарній структурі експорту переважали
мінеральні продукти.

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень–серпень 2011 року

Промисловість

У серпні 2011р. промислове виробництво до попереднього місяця зменшилося на
20,5%, при цьому до серпня 2010р. – збільшилося на 2%. За підсумками 8 місяців 2011р.
приріст виробництва у промисловості становив 12,1%.

У добувній промисловості порівняно з січнем–серпнем 2010р. випуск продукції
збільшився на 11,8%, в т.ч. на підприємствах з добування каменю – у 5,3 раза, піску та
глини – на 26,7%.

Приріст виробництва продукції у переробній промисловості в січні–серпні 2011р.
становив 13,9%.
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На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв випуск промислової
продукції в січні–серпні 2011р. порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшився на 11,4%.
Зросло виробництво олії соняшникової нерафінованої (на 21642 т), борошна (на 14819 т),
виробів ковбасних (на 2163 т), свинини свіжої (парної) чи охолодженої (на 744 т), виробів
кондитерських з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао (на 349 т), виробів
макаронних без начинки, не підданих тепловому обробленню (на 70 т), виробів
хлібобулочних (на 22 т), вершків жирністю більше 8% (на 7 т). Водночас спостерігалось
зниження випуску круп на 4550 т, сирів жирних – на 601 т, яловичини і телятини, свіжої
(парної) чи охолодженої – на 207 т, тістечок – на 41 т, оселедців солоних – на 30 т, тортів
– на 21 т.

Випуск продукції у легкій промисловості порівняно з січнем–серпнем 2010р.
збільшився на 7,3%, найбільше – на підприємствах з виробництва трикотажних виробів
(на 32,8%). Водночас на підприємствах з виробництва інших текстильних виробів випуск
продукції зменшився на 10,9%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини за січень–серпень
2011р. приріст промислової продукції становив 14,6%.

На підприємствах із виробництва паперової маси, паперу, картону та виробів із них
у січні–серпні 2011р. обсяги продукції зросли на 31,5%, на
підприємствах поліграфічної діяльності
– на 1,2%.

У хімічній та нафтохімічній промисловостів січні–серпні 2011р. індекс
промислового виробництва становив 72,1%, в т.ч. на підприємствах з виробництва
основної хімічної продукції – 32,7%. Водночас у фармацевтичному виробництві випуск
продукції зріс на 33,7%, на підприємствах з виробництва лаків та фарб – на 8,2%.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск
промислової продукції в січні–серпні 2011р. порівняно з січнем–серпнем 2010р.
збільшився на 22,7%, в т.ч. на підприємствах з виробництва цегли, черепиці та інших
будівельних виробів з випаленої
глини – у 1,6 раза, виробів з бетону, гіпсу та
цементу – на 20%.
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У машинобудуваннівипуск промислової продукції січні–серпні 2011р.
порівняно з аналогічним періодом 2010р. збільшився на 33,4%, в т.ч. на підприємствах з
виробництва машин та устатковання для сільського та лісового господарства – у 1,9
раза, електророзподільної та контрольної апаратури – на 15,1%, механічного
устатковання – на 7,5%.

На підприємствах з виробництва електроенергії обсяги продукції проти
січня–серпня 2010р. зменшилися на 14,5%.

Сільське господарство

У січні–серпні 2011р. обсяг валової продукції сільського господарства в усіх
категоріях господарств (у порівнянних цінах 2005р.) склав, за розрахунками, 2071,1
млн.грн. Виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом
2010р. збільшилось на 5%, в т.ч.
в сільськогосподарських
підприємствах – на 1,4%, господарствах населення – на 7,5%.

Рослинництво. За січень–серпень 2011р. загальний обсяг виробництва продукції
рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився на 6,2%, в т.ч. в
господарствах населення – на 15,2%, в сільськогосподарських підприємствах –
зменшився на 1,2%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств області зернові і
зернобобові культури (включаючи кукурудзу) зібрані та обмолочені на площі 549,2 тис.га
(63,8% від посіяних площ), що на 86,9 тис.га або на 13,7% менше ніж на 1 вересня 2010р.
Загалом по області намолочено 1628,3 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що
на 59,3 тис.т (на 3,8%) більше ніж на 1 вересня 2010р., в т.ч. сільськогосподарськими
підприємствами – 1345,7 тис.т (на 7,6% більше), господарствами населення – 282,6 тис.т
(на 11,2% менше).

Найбільші намолоти зерна одержано сільськогосподарськими підприємствами
(крім малих) Олександрійського (124,4 тис.т), Новоукраїнського (112,8 тис.т),
Кіровоградського (89,9 тис.т)
та Голованівського (87 тис.т)
районів.
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У загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур (включаючи
кукурудзу) більше ніж три чверті становить виробництво озимих зернових культур –
1277,9 тис.т (на 7,6% більше, ніж торік), з них пшениці озимої – 1038,1 тис.т (на 14,7%
більше), ячменю озимого – 235,3 тис.т (на 14,7% менше). Середня урожайність пшениці
озимої становила 35,7 ц з 1 га (на 4,6 ц або на 14,8% більше проти минулорічної), ячменю
озимого – 27,5 ц з 1 га (на 4,2 ц або на 18% більше).

Валовий збір ярих зернових культур склав 350,3 тис.т, що на 8,1% менше
порівняно з початком вересня 2010р. У загальному виробництві ярих зернових 82,8%
склав ячмінь ярий (289,9 тис.т), урожайність якого збільшилась на 4,6 ц з 1 га або на
27,1%, водночас зменшилась площа збирання (на 49,7 тис.га або на 27%), що призвело
до зменшення загального виробництва цієї культури
(на 22,5 тис.т або на
7,2%).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 48,1 тис.га (95,8% площ, що підлягають до
збирання), його валовий збір становив 75,3 тис.т, а середня врожайність – по 15,6 ц з 1
га.

Господарствами усіх категорій накопано 443,3 тис.т картоплі, що на 42% більше
ніж на початок вересня 2010р. (за рахунок збільшення урожайності до 120 ц з 1 га проти
80 ц з 1 га торік). Виробництво овочів відкритого ґрунту склало 120,3 тис.т (по 116 ц з
га), що на 7,8% більше, ніж торік, за рахунок сприятливих погодних умов. Виробництво
плодоягідної продукції зросло порівняно з початком вересня 2010р. на 2,4% і склало16,3
тис.т (за рахунок підвищення урожайності з 67,9 ц до 79,3 ц з 1 га). Населенням
вироблено майже 100% загального обсягу картоплі, 96,9% овочів і 98,9% плодів та ягід.

Для забезпечення врожаю наступного року сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) проведено підготовку ґрунту під посіви озимих культур на
площі 223,5 тис.га проти 290,3 тис.га у 2010р.; виорано на зяб 118 тис.га (на 12,9%
більше); посіяно озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) на площі 39,8 тис.га
(на 34,9% більше, ніж торік).

Тваринництво. У січні–серпні п.р. обсяг виробництва продукції тваринництва
порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився на 2,8%, у т.ч. в
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сільськогосподарських підприємствах – на 13%, господарствах населення – на 0,3%.

Порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшення обсягів реалізації худоби та птиці
на забій відбулося як у сільськогосподарських підприємствах (на 2,2 тис.т живої ваги
або на 32,8%), так і господарствах населення (на 1,6 тис.т або на 5,2%).

У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) частка свиней становила 73,1% (у січні–серпні 2010р. –
65%), великої рогатої худоби – 26,3% (34,3%), птиці всіх видів – 0,2% (0,2%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) у січні–серпні 2011р. становив 9217,2 т,що на 11,5% більше ніж у січні–серпні
2010р., в т.ч. свиней – 6517,9 т (на 20,7%); зменшилося вирощування великої рогатої
худоби на 4,6% і становило 2406,7 т, птиці – на 20% (232 т). Відношення загального
обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 104,8% (у
січні–серпні 2010р. – 123,9%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на
вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 2,3% та становили 440 г, свиней – на 9,4%
(278 г).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій
вазі) у січні–серпні 2011р. збільшилися порівняно з січнем–серпнем 2010р. в
сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) 20 районів, значно –
Гайворонського (в 2,3 раза), Новгородківського та Устинівського (в 2 рази),
Світловодського (в 1,8 раза) та Олександрівського (в 1,7 раза) районів.

У січні–серпні 2011р. виробництво молока в усіх категоріях господарств порівняно
з січнем–серпнем 2010р. зменшилося на 3% і склало 241,5 тис.т, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах –на 2% (29 тис.т), господарствах населення – на
3,1% (212,5 тис.т).

Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) 6 районів області, найбільш суттєво – Голованівського (в 3,3 раза), Вільшанського
(в 1,5 раза), Олександрійського (на 12,7%) та Новгородківського (на 12,5%). У той же час
порівняно з січнем–серпнем 2010р. менше молока одержано підприємствами
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Знам’янського (на 24,2%), Новоархангельського (на 22,2%) та Компаніївського (на
16,9%) районів.

Порівняно з січнем–серпнем 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) зменшився на 8 кг (на
0,3%) і становив 2550 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у
сільськогосподарських підприємствах Олександрійського (3521 кг), Новгородківського
(3414 кг), Кіровоградського (3123 кг), Знам’янського (3044 кг) та найнижча –
Маловисківського (1367 кг), Новоархангельського (1573 кг), Світловодського (1621 кг),
Компаніївського (1820 кг) та Долинського (1863 кг) районів.

Виробництво яєць у всіх категоріях господарств у січні–серпні 2011р. порівняно з
січнем–серпнем 2010р. зросло на 11,3% і склало 389,1 млн.шт., у т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах – на 25% (156,8 млн.шт.), у господарствах
населення – на 3,6% (232,3 млн.шт.).

Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшили
сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів області з 9, які займалися цим
видом діяльності: Устинівського (в 52 рази), Петрівського (в 45,5 раза), Онуфріївського
(в 3,3 раза), Ульяновського (в 2,7 раза)
та Кіровоградського (на 28,5%).

Несучість курей-несучок збільшилася порівняно з січнем–серпнем 2010р. на 25
яєць і становила 223 штуки. Найвищих показників досягнуто сільськогосподарськими
підприємствами Кіровоградського району (224 шт.).

Порівняно з 1 вересня 2010р. в господарствах усіх категорій чисельність поголів’я
великої рогатої худоби зменшилася на 7,2%, у т.ч. корів – на 5%. Поголів’я свиней, овець
та кіз, птиці зросло відповідно на 2%, 8,8%, 1,3%.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з даними на 1
вересня 2010р. зросла чисельність поголів’я свиней на 5,6%, овець та кіз – на 8,3%, птиці
– на 3,9%, великої рогатої худоби, у т.ч. корів – зменшилась на 5,5% та на 7,8%
відповідно. Найсуттєвіше зросла чисельність поголів’я свиней у Компаніївському (в 2,3
раза), Новгородківському (в 1,5 раза), Світловодському (на 39,6%) та Олександрівському
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(на 26%); овець та кіз – у Компаніївському (в 2,2 раза), Ульяновському (в 1,7 раза) та
Устинівському (в 1,5 раза); птиці – Долинському (в 2,9 раза), Устинівському (в 2,3 раза)
районах.

У господарствах населення зросла чисельність поголів’я овець та кіз на 8,6%,
птиці – на 0,9%. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилась на 7,9%, в т.ч.
корів – на 4,6%, свиней – на 0,6%.

Станом на 1 вересня 2011р. в сільськогосподарських підприємствах області (крім
малих) було в наявності кормів усіх видів 61,1 тис.т корм.од, що на 11,3% менше ніж на 1
вересня 2010р., в т.ч. концентрованих – 25 тис.т корм.од (на 3,1% менше). У розрахунку
на 1 умовну голову великої худоби припадало по 7,9 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч.
концентрованих – по 3,2 ц корм.од (на 1 вересня 2010р. відповідно 9 ц та 3,4 ц корм.од).

Загальний обсяг вилову риби в господарствах області за січень–серпень 2011р.
становив 303,1 т, що в 2,3 раза менше порівняно з січнем–серпнем 2010р.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої
аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за
січень–серпень 2011р. порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшився на 16,5%, у т.ч.
продукції рослинництва – на 15,5%, тваринництва – на 25%. Частка продукції
рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 88,5%, тваринництва –
11,5% (у січні–серпні 2010р. відповідно 89,3% та 10,7%).

Порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці
сільськогосподарські підприємства 17 районів, з них значно – Олександрівського (в 2,8
раза), Гайворонського (в 2,1 раза) та Устинівського (в 2 рази) районів.

Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими
підприємствами 9 районів, з них найбільше – Олександрівського (в 2,1 раза) та
Вільшанського (в 2 рази).
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Продаж яєць збільшено підприємствами Кіровоградського (на 26,1%) та
Ульяновського (на 20%) районів із 8 районів, які займалися їх реалізацією.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
у січні–серпні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. зросли в 1,5 раза, в т.ч. на
продукцію рослинництва – в 1,5 раза, на продукцію тваринництва – на 7,3%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 вересня 2011р. в
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1127,3 тис.т зерна (на 6,1%
більше проти 1 вересня 2010р.), в т.ч. 792,2 тис.т пшениці (на 15,3% більше).
Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 720,4 тис.т зерна, в т.ч. 458,8 тис.т
пшениці, 20,9 тис.т кукурудзи, 197,1 тис.т ячменю, 5,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та
зернопереробні підприємства мали в наявності 406,9 тис.т зерна, в т.ч. зернозберігаючі –
334,7 тис.т.

Запаси насіння соняшнику становили 32 тис.т (на 18,9% менше порівняно з 1
вересня 2010р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 15,9 тис.т
(на 25,8% менше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 16,1
тис.т (на 10,9% менше).

Будівельна діяльність

У січні–серпні 2011р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
272,7 млн.грн., що на 26,9% більше проти відповідного періоду попереднього року.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового
будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 70,3% загального обсягу,
решта – з капітального і поточного ремонту (22,8% та 6,9% відповідно).

На збільшення обсягів будівництва в січні–серпні 2011р. порівняно з
січнем–серпнем 2010р. в основному вплинула робота підприємств, які займалися
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будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт цих підприємств зросли на 25,7%, а
питома вага в загальному обсязі будівництва становила 85,4%.

У січні–серпні 2011р. обсяги будівництва збільшили підприємства 11 міст та
районів області, серед них найбільше – Новоархангельського, Петрівського,
Долинського, Добровеличківського та Кіровоградського районів.

Скоротили обсяги будівництва порівняно з відповідним періодом 2010р.
підприємства Знам’янського, Вільшанського, Гайворонського, Новоукраїнського та
Олександрівського районів, міст Олександрії та Знам’янки. Скорочення обсягів
будівельних робіт пов’язано з відсутністю замовлень та недостатнім фінансуванням.

Будівельні підприємства Голованівського, Компаніївського, Новгородківського,
Онуфріївського, Ульяновського та Устинівського районів будівельні роботи не
виконували.

У січні–серпні 2011р. працювало 74,6% загальної кількості будівельних
підприємств області.

Транспорт та зв’язок

У січні–серпні 2011р. підприємствами транспорту перевезено 7165,1 тис.т
вантажів, що на 22,3% більше ніж у січні–серпні 2010р., вантажооборот збільшився на
15,3% і склав 18957,2 млн.ткм.

Залізницею у січні–серпні п.р. перевезено 4699 тис.т вантажів, що на 21,6%
більше ніж у січні–серпні 2010р. Збільшилося відправлення основних номенклатурних
груп вантажів: кам’яного вугілля (у 13 разів), брухту чорних металів (у 1,8 раза),
будівельних вантажів (на 23,7%), чорних металів (на 20,7%), зерна і продуктів перемолу
та лісових вантажів (на 8,8%) та разом з цим зменшилося – нафти і нафтопродуктів (на
74,8%). Вантажооборот залізничного транспорту в січні–серпні 2011р. склав 18538
млн.ткм, що на 15% більше ніж у січні–серпні 2010р.
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Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами–підприємцями) у січні–серпні 2011р. перевезено 2462,9 тис.т вантажів, що на
23,7% більше січня–серпня 2010р., вантажооборот збільшився на 27,4% і становив 417,8
млн.ткм.

На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 254 дорожньо-транспортні
пригоди з потерпілими, що на 6,3% менше ніж у січні–серпні 2010р., внаслідок чого
поранена 316 осіб (на 4,8% менше), загинуло 44 особи (на 20% менше).

Авіаційним транспортом перевезено 3,2 тис.т вантажів, що на 32,2% менше ніж у
січні–серпні 2010р., вантажооборот зменшився на 33,1% і становив 1,4 млн.ткм.

Всіма видами транспорту у січні–серпні 2011р. перевезено 69,3 млн. пасажирів,
що на 22,8% більше ніж у січні–серпні 2010р., пасажирооборот збільшився на 20% і склав
894 млн.пас.км.

У січні–серпні 2011р. на автомобільному та тролейбусному транспорті відбулося
збільшення пасажирської роботи, на авіаційному – зменшення.

Збільшення обсягів перевезення пасажирів у січні–серпні 2011р. відбулося по всіх
територіях за винятком м.Світловодська, Долинського, Знам’янського,
Новгородківського, Новоархангельського та Олександрівського районів,
пасажирообороту – по всіх територіях крім м.Світловодська, Новгородківського,
Новоархангельського та Олександрівського районів.

У січні–липні 2011р. підприємствами–операторами зв’язку реалізовано послуг
зв’язку на суму 247,5 млн.грн., що на 1,3% більше ніж у січні–липні 2010р.

Найбільша частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного (50,3%),
поштового (13,6%), телефонного міського (12,5%) та комп’ютерного (8,7%) зв’язку.
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Обсяг реалізації послуг пошти та зв’язку населенню за січень–липень 2011р.
склав 90,8 млн.грн., що на 7,2% більше ніж у січні–липні 2010р. Частка доходів від
надання послуг пошти та зв’язку населенню в їх загальному обсязі склала 36,7% проти
35,9% у січні–липні 2010р.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–липень 2011р. становив 237,5 млн.дол. США,
імпорту – 132,1 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 85 країн світу.

Обсяг експортних операцій порівняно з січнем–липнем 2010р. збільшився з
країнами СНД в 1,5 раза і склав 131,1 млн.дол., з іншими країнами світу – зменшився на
2,9% (106,4 млн.дол.), у т.ч. з країнами ЄС – збільшився на 15,7% (64,6 млн.дол.). До
країн СНД було експортовано 55,2% усіх товарів, країн ЄС – 27,2% (у січні–липні 2010р.
відповідно 43,9% та 28,5%).

У цілому область експортувала товари до 69 країн світу, серед яких найбільші
обсяги поставок здійснювались до Російської Федерації – 77 млн.дол. У звітному періоді
серед партнерів-країн СНД найбільше зросли експортні поставки до Молдови, Російської
Федерації, Киргистану, Білорусі, серед країн ЄС – до Італії, Нідерландів, Іспанії, Польщі,
серед інших країн – до Йорданії, Грузії, Китаю. Водночас зменшилися поставки до
Саудівської Аравії, Болгарії, Індії, Єгипту.

У січні–липні 2011р. з області експортовано жирів та олії тваринного або
рослинного походження на суму 92,1 млн.дол. Поставки машин, обладнання та механізмів
становили 76,7 млн.дол. (з них механічних – 69,2 млн.дол., електричних – 7,5 млн.дол.),
готових харчових продуктів – 22,1 млн.дол., мінеральних продуктів – 12,2 млн.дол.,
деревини і виробів з деревини – 5,6 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних
виробів – 5,4 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 5,2
млн.дол.
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Порівняно з січнем–липнем 2010р. збільшення експорту товарів відбулося за
рахунок збільшення поставок мінеральних продуктів, жирів та олії тваринного або
рослинного походження, готових харчових продуктів, механічних машин. Водночас
зменшилися обсяги експорту електричних машин, продуктів рослинного походження.

Імпорт товарів здійснювався з 61 країни-партнера. У січні–липні 2011р. в область
з країн СНД надійшло 18,1% усіх імпортованих товарів, інших країн світу – 81,9%, в т.ч. з
країн ЄС – 48,1% (у січні–липні 2010р. відповідно 19,3%, 80,7% та 46,2%).

Імпортні поставки порівняно з січнем–липнем 2010р. зросли з Бразілії, Польщі,
Словаччини, Туреччини, Франції, Німеччини, Китаю, Російської Федерації, США,
скоротилися – з Фінляндії, Данії, Індії, Білорусі.

У січні–липні 2011р. в область надійшло механічного та електричного обладнання
на суму 47,8 млн.дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 16,6
млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 12,9
млн.дол., живих тварин; продуктів тваринного походження – на 11,3 млн.дол., продукції
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 10,9 млн.дол., недорогоцінних
металів та виробів з них – на 10,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 5,8
млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 5,3 млн.дол.

Порівняно з січнем–липнем 2010р. збільшення імпорту товарів відбулося за
рахунок збільшення надходжень транспортних засобів та шляхового обладнання,
недорогоцінних металів та виробів з них, живих тварин; продуктів тваринного та
рослинного походження, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості,
механічного та електричного обладнання. Водночас зменшилися обсяги імпорту готових
харчових продуктів, жирів та олії тваринного або рослинного походження.

За звітний період підприємства області не експортували давальницьку сировину і
не отримували готову продукцію, що виготовлена з давальницької сировини.

Разом з цим в область надійшло іноземної давальницької сировини на суму 5,1
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млн.дол. або 3,9% загального обсягу імпорту. Текстильні матеріали та текстильні вироби
становили 65,2% загального обсягу імпорту давальницької сировини, продукція хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості – 27,7%. Основним постачальником
давальницької сировини залишалася Німеччина.

Обсяг експорту готової продукції, що виготовлена з імпортованої давальницької
сировини, склав 8,5 млн.дол. або 3,6% загального обсягу експорту області. У товарній
структурі готової продукції на одяг та додаткові речі до одягу, текстильні припадало
63,6%, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 36,4%.

Наукова та науково-технічна діяльність

У січні–червні 2011р. 13 організацій (підприємств) області виконували наукові та
науково-технічні роботи, як і в минулому році. Частка організацій, що виконували
дослідження і розробки у галузі технічних наук становила 69,2%, сільськогосподарських
– 23,1%, педагогічних – 7,7%.

У січні–червні 2011р. загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт,
виконаних власними силами наукових організацій, становив 13,2 млн.грн. Найбільша його
частка (81,8%) припала на науково-технічні розробки (у січні–червні 2010р. – 83,6%).

Внутрішні витрати наукових організацій на виконання наукових та
науково-технічних робіт склали 13,3 млн.грн., з яких 94,8% загальної суми припадало на
внутрішні поточні витрати та 5,2% – на капітальні вкладення. За рахунок коштів
держбюджету внутрішні витрати склали 2,7 млн.грн.

Чисельність працівників основної діяльності склала 469 осіб, з них 317 осіб
(67,6%) працювало у підприємницькому секторі, 141 (30,1%) – державному, 11 (2,3%) –
секторі вищої освіти. Науковою і науково-технічною діяльністю займалося 293 (62,5%)
дослідники, 71 (15,1%) особа допоміжного персоналу, 70 (14,9%) техніків та 35 (7,5%)
інших працівників. Науковий ступінь доктора наук мали дві особи, кандидата наук – 24
особи.
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Споживчий ринок

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на
ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2011р. становив 7037,7
млн.грн., що на 14,5% більше обсягу січня–серпня минулого року.

Оборот ресторанного господарства (включаючи оборот фізичних
осіб-підприємців) за цей період збільшився на 17,9% і становив 163,5 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–серпень 2011р. склав 3313,2
млн.грн., що у порівнянних цінах на 10,8% більше обсягу січня–серпня 2010р.

Обсяг роздрібного товарообороту за серпень 2011р. склав 512,8 млн.грн., що у
порівнянних цінах більше проти серпня 2010р. на 15,2%, проти липня 2011р. – на 9,5%.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 240 одиниць, у серпні 2011р.
продано в роздріб світлих нафтопродуктів та газу на суму 132,9 млн.грн., з них бензину
моторного – на 88,2 млн.грн., дизельного пального – на 25,1 млн.грн., газу скрапленого –
на 14,1 млн.грн, газу стисненого – на 5,5 млн.грн. У натуральному вимірі реалізовано
бензину моторного 6579,1 т, що на 1,3% менше, ніж у серпні 2010р., дизельного пального
– 2171,4 т (на 7,1%). Скрапленого та стисненого газу реалізовано 1179,9 т та 694,9 т
відповідно.

У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить ринкам. За
рахунок організованих ринків у січні–серпні 2011р. формувалось 27,5% загального
обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків частка продажу
сільськогосподарських продуктів становила 41,7%.

Обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на ринках м.Кіровограда, що
обстежувалися, в січні–серпні 2011р. порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшився на
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38,1% при зростанні цін на 10%. При цьому продукти тваринництва подорожчали на 6%,
їх продаж збільшився на 49%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 14,5% при
зростанні цін на 27,4%.

У січні–серпні 2011р. порівняно з січнем–серпнем 2010р. зросли ціни на
сільськогосподарські продукти, окрім сала, щавлю, кропу, баклажанів, риби, петрушки,
цибулі зеленої, баранини, рису, ціни на які знизились в межах 35–2,5%.

Реалізація послуг. За січень–серпень 2011р. підприємствами сфери нефінансових
послуг реалізовано послуг на суму 2052,9 млн.грн. Порівняно з січнем–серпнем 2010р.
обсяг реалізованих послуг збільшився на 12,1%.

З основного виду діяльності реалізовано послуг на суму 1947,1 млн.грн., що
становило 94,8% загального обсягу реалізованих послуг (у січні–серпні 2010р. відповідно
на 1630,1 млн.грн. та 95,9%).

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 306,5 млн.грн. та порівняно з
січнем–серпнем 2010р. зменшився на 8% (у порівнянних цінах).

Податок на додану вартість за січень–серпень 2011р. становив 129,1 млн.грн.,
доходи від здавання в оренду власних приміщень – 12,4 млн.грн. (за січень–серпень
2010р. – 110,3 млн.грн. та 11,7 млн.грн. відповідно).

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін у серпні п.р. порівняно з липнем становив 99,6%, з початку
року – 103,3% (по Україні відповідно 99,6% та 104,1%).

На споживчому ринку в серпні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої знизились на 1,3%. Найбільше (на 25,3%) подешевшали овочі, у т.ч. помідори – на
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40,6%, морква – на 37,3%, картопля – на 31,8%, цибуля – на 30,2%, буряк – на 30%,
перець – на 24,5%, капуста – на 21,7%. Крім того на 1,5–7,9% знизились ціни на цукор,
джем, повидло, мед, продукти переробки зернових, фрукти. Разом з цим на 1,4–9,5%
підвищились ціни на масло, хліб, сир і м’який сир (творог), олію, безалкогольні напої, рис,
шоколад, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, яйця, тваринні жири.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 1,1% пов’язане з
подорожчанням алкогольних напоїв на 2,7%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились на
1,2%, у т.ч. вартість водопостачання – на 2,2%, твердого палива – на 4,4%,
водовідведення – на 6,9%, проживання у гуртожитку – на 11,6%, скрапленого газу – на
22%.

У сфері транспорту ціни зросли на 0,2%, за рахунок зростання вартості
перевезень пасажирським автодорожнім транспортом на 0,1%, палива та мастил – на
0,3%.

За період з початку року продукти харчування та безалкогольні напої
подорожчали на 0,4%. Найбільше зросли ціни на фрукти на 24,7%. На 19,3% зросли ціни
на продукти переробки зернових, з них пшоно – на 55,7%, пластівці вівсяні – на 47,5%,
крупи гречані – на 20,2%, крупи манні – на 18,6%, крупи перлові, ячні – на 15,4%. На
4,3–13,8% подорожчали консервоване молоко, кондитерські вироби з цукру, риба та
рибопродукти, безалкогольні напої, хліб та хлібопродукти, цукор, харчовий лід і
морозиво, яловичина, свинина, шоколад, олія. Водночас суттєво (на 29,7% та 26,3%)
знизились ціни на яйця та тваринні жири; на 3,9–30,1% подешевшали м’ясо птиці, сир і
м’який сир (творог), кисломолочна продукція, масло, молоко, овочі.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 4,8% за рахунок підвищення
цін на алкогольні напої – на 8,7%, тютюнові вироби – 1,6%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,4% в
основному пов’язане з підвищенням плати за електроенергію – на 22,9%, водовідведення
– на 19,2%, водопостачання – на 14,1%, гарячу воду та опалення – на 13,3%.
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Підвищення цін на транспорт у цілому на 21,8% відбулося, головним чином, за
рахунок подорожчання палива та мастил – на 30,8% та послуг автодорожнього
пасажирського транспорту – 26,3%.

У сфері охорони здоров’я зростання цін на 5%, насамперед, зумовлене
подорожчанням санаторно-курортних послуг – на 15,7%, фармацевтичної продукції – на
3,7%, амбулаторних послуг – на 3%.

Ціни на послуги освіти зросли на 4,2%, за рахунок подорожчання дошкільної та
початкової освіти на 18,8%.

Подорожчання у сфері зв’язку на 3,3% головним чином пов’язане із підвищенням
абонентної плати за користування телефоном на 16,6%.

Підвищення цін у сфері відпочинку та культури на 2,2% зумовлене підвищенням
цін на газети, книжки та канцелярські товари (на 4,5%), послуги кабельного телебачення
(на 9%), туристсько-екскурсійні послуги (на 9,1%).

Фінанси

Фінансовий від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) суб’єктів
господарювання (крім банків, малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок
бюджету) за січень–липень 2011 року склав 412,2 млн.грн. прибутку. За видами
економічної діяльності найбільший прибутковий фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування отримали підприємства промисловості – 405,3 млн.грн.,
торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 57,8
млн.грн.

Найбільший збитковий фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування мали підприємства діяльності транспорту та зв’язку – 30,5 млн.грн.,

23 / 34

Діяльність будівельних підприємсnв Новоукраїнського району за січень–серпень 2012 року
&bull;&bull;Понеділок&bull;, 01 &bull;жовтня&bull; 2012, 14:41&bull;

операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 15
млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 58,4%,
отримано 643 млн.грн. прибутку.

Найбільші обсяги прибутку від звичайної діяльності до оподаткування одержали
підприємства промисловості – 512,5 млн.грн. (79,7% прибутку від звичайної діяльності до
оподаткування підприємств області), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку – 95,2 млн.грн. (14,8%), діяльності транспорту та зв’язку –
19,7 млн.грн. (3,1%).

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 230,8 млн.грн. одержали
41,6% підприємств.

Найбільші суми збитку від звичайної діяльності до оподаткування мали
підприємства промисловості (107,2 млн.грн.), діяльності транспорту та зв’язку (50,2
млн.грн.), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку (37,4 млн.грн.).

Заробітна плата та стан її виплати

У січні–липні 2011р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених
підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2016 грн., що
вдвічі вище прожиткового мінімуму для працездатної особи (960 грн.).

В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед
видів економічної діяльності.
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Найвищий рівень оплати праці в січні–липні 2011р. спостерігався в діяльності
транспорту, добувній промисловості, фінансовій діяльності, де заробітна плата
працівників в 1,4–1,6 раза перевищила середній показник по області.

У працівників освіти, будівництва, пошти та зв’язку, сфери операцій з нерухомим
майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, охорони здоров’я,
сільського господарства, надання комунальних та індивідуальних послуг, сфери
культури та спорту, відпочинку та розваг, торгівлі, діяльності готелів та ресторанів,
рибальства, рибництва розмір заробітної плати на 7,6–50,7% нижчий від середнього по
області.

У січні–липні 2011р. порівняно з відповідним періодом попереднього року
спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 5,9% (у
січні–липні 2010р. порівняно з січнем–липнем 2009р. – на 11,5%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж січня–липня 2011р.
зменшилась на 0,5 млн.грн. або на 0,8% і на 1 серпня 2011р. становила 59,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок серпня 2011р. становив 12,6%
фонду оплати праці, нарахованого за липень 2011р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–липня
2011р. зменшилася на 28,9 млн.грн. або на 70,5% і на 1 серпня 2011р. становила 12,1
млн.грн. або 20,4% загальної суми боргу.

З кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підпри-ємствами, 38,8
гривень заборгували своїм працівникам промислові підприємства.

Своєчасно не виплачено заробітну плату працівникам економічно активних
підприємств міст: Кіровограда, Знам’янки, Олександрії, Світловодська та
Маловисківського, Новоукраїнського, Ульяновського районів.
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На початок серпня п.р. вчасно не отримали заробітну плату 2,8 тис. осіб. Кожному
з них не виплачено в середньому по 4310 гривні, що в 1,9 раза більше розміру середньої
заробітної плати, нарахованої штатному працівникові за липень 2011р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного
бюджету на 1 серпня 2011р. становила 4,8 тис.грн.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів упродовж
січня–липня 2011р. збільшилася на 27 млн.грн. або у 2,6 раза і на початок серпня 2011р.
становила 44,3 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих
підприємств припадала на м.Олександрію (74,8%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяль-ність у 2010р.
та попередніх роках (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати
на 1 серпня 2011р. становила 3 млн.грн.

У січні–липні 2011р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулася 33061 сім’я, з них у міській
місцевості – 20575, сільській – 12486 сімей.

Призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг та електроенергії 30402 сім’ям, що становило 92% кількості сімей, які звернулися
за наданням субсидії, з них у міській місцевості – 19179, сільській – 11223 сім’ям.

Загальна сума призначених місячних субсидій у січні–липні 2011р. склала 1603,6
тис.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив 1473,1 тис.грн., сільській –
130,5 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю в липні 2011р.
становив 24,4 грн. (у червні 2011р. – 26,5 грн.).

Організаціям, що надавали послуги, в січні–липні 2011р. нараховано коштів у сумі
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25172,9 тис.грн., перераховано – 29017,9 тис.грн. (103% суми отриманих населенням
субсидій).

У липні 2011р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та електроенергії 5,3% загальної кількості сімей області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2011р.
звернулося 21506 сімей, у т.ч. в міській місцевості – 8617, сільській – 12889 сімей.
Призначено субсидії 18859 сім’ям (87,7% з числа тих, які звернулися), в т.ч. 7663 сім’ям у
міській місцевості та 11196 сім’ям – у сільській місцевості. Загальна сума призначених
субсидій готівкою становила 12012,1 тис.грн., у міській місцевості цей показник склав
5382,2 тис.грн., сільській – 6629,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одну сім’ю в липні 2011р.
становив 603,1 грн. (у червні 2011р. – 617,2 грн.).

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–липні 2011р. отримали 15709 сімей
на суму 9996,6 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою
станом на 1 серпня 2011р. становила 2872,5 тис.грн.

У липні 2011р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі
18,2 млн.грн., з початку року – 296,3 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів
попередніх періодів, 25 млн.грн., що становило 137,3% нарахованих до сплати сум та
328,8 млн.грн. (111%) відповідно.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1
серпня 2011р. склала 90,3 млн.грн., термін якої у липні становив 2,1 місяця.

У липні 2011р. борги за 3 місяці і більше мали: за централізоване опалення та
гаряче водопостачання – 31% власників особових рахунків, з утримання будинків і
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споруд та прибудинкових територій – 27%, газопостачання – 22,3%, вивезення
побутових відходів – 17%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,7%.

Населенням області у липні 2011р. сплачено за спожиту електроенергію кошти в
сумі 13,4 млн.грн., з початку року – 110,4 млн.грн. Заборгованість населення за спожиту
електроенергію станом на 1 серпня 2011р. становила 5,7 млн.грн.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі
зайнятості, на 1 вересня 2011р. становила 13,9 тис. осіб. За допомогою в
працевлаштуванні до цієї установи впродовж серпня 2011р. звернулося 2,3 тис.
незайнятих громадян проти 2,5 тис. осіб у липні (в серпні 2010р. – 2,6 тис. осіб).

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,7% незайнятих
громадян, із них 67,2% отримували допомогу по безробіттю.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 вересня 2011р. становила 13,5 тис.
осіб, що на 7,3% менше порівняно з попереднім місяцем.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за серпень 2011р.
скоротився на 0,19 в.п. і на 1 вересня становив 2,30% населення працездатного віку. У
сільській місцевості цей показник зменшився на 0,23 в.п. та становив 2,51% населення
працездатного віку, в міських поселеннях – на 0,16 в.п. (2,19%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами,
установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець серпня п.р. становила 1456
проти 1184 на кінець липня (на кінець серпня 2010р. – 1165 місць). Із зазначеної кількості
вільних робочих місць (вакантних посад) половина передбачалася для робітників,
третина – для службовців, решта – для осіб, які не мали професії.
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Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній
службі зайнятості, на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилось з 13 осіб
на кінець липня п.р. до 10 осіб на кінець серпня. У районному розрізі зберігалася значна
диференціація зазначеного показника: від 2 осіб у м.Знам’янці до 45 осіб у
Новоархангельському районі.

За сприяння державної служби зайнятості в серпні 2011р. працевлаштовано 1,6
тис. осіб проти 1,9 тис. осіб у липні (у серпні 2010р. – 1,7 тис. осіб). Серед
працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 46,2%, молодь у віці до 35 років –
55,6%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з липнем знизився на 1
в.п. і в серпні становив 9,2%. Зазначений показник в січні–серпні п.р. перевищив
показник за відповідний період 2010р. на 1,1 в.п. і склав 43%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття в серпні 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 6,5 млн.грн.
Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця,
становила 9,1 тис. осіб.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на
одного безробітного становив 714,67 грн., що на 25,6% менше законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 серпня 2011р., за оцінкою, cтановила
1006,3 тис. осіб.

За січень–липень 2011р. чисельність населення скоротилася на 3703 особи або
на 6,3 особи у розрахунку на 1000 жителів. Зменшення чисельності населення області
відбулося виключно за рахунок природного скорочення (4018 осіб), водночас
зафіксовано міграційний приріст населення (315 осіб).

Порівняно з січнем–липнем 2010р. обсяг природного скорочення зменшився на 86
осіб (на 2,1%). В області спостерігалось збереження природного скорочення на рівні 6,9
особи на 1000 жителів.
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Природне скорочення населення в січні–липні 2011р. зафіксовано у всіх районах
області. Найнижчі рівні цього показника спостерігались на території Кіровоградської
міськради (3‰), в Компаніївському (4,3‰), Устинівському (6,6‰) районах, Світловодській
міськраді (6,4‰)
та найвищі – в Олександрівському (13,1‰),
Онуфріївському (11,4‰) та Світловодському (11‰) районах.

Порівняно з січнем–липнем 2010р. зменшилось число народжених на 134 дитини
(на 2,2%), одночасно зареєстровано зменшення числа померлих на 220 осіб (на 2,2%).

Зростання народжуваності спостерігалося в 12 містах та районах, найбільше – в
Світловодському (з 10,4‰ до 12,9‰), Олександрівському (з 9,3‰ до 10,9‰),
Гайворонському (з 8,9‰ до 9,9‰) та Маловисківському (з 9,2‰ до 10,2‰) районах.
Водночас скоротилась народжуваність у 12 містах та районах області, найбільше – в
Устинівському (з 13,4‰ до 9,5‰), Петрівському (з 9,2‰ до 6,6‰) та Олександрійському
(з 11,6‰ до 10‰) районах.

У січні–липні 2011р. рівень смертності населення в області проти відповідного
періоду 2010р. знизився з 17,3 до 17,1 особи на 1000 жителів. Водночас зростання
смертності спостерігалось в 12 районах області, найбільше – в Новгородківському (з
16,7‰ до 19,3‰), Світловодському
(з 21,5‰ до 23,9‰), Новомиргородському
(з 17,7 до 19,8‰) та Добровеличківському (з 17‰ до 19,1‰) районах та на території
Олександрійської міськради (з 16,3‰ до 17,5‰).

Рівень смертності коливався від 13,3‰ на території Кіровоградської міськради до
24‰ в Олександрівському районі.

У січні–липні 2011р. зареєстровано 59 випадків мертвонароджень, що на 6
одиниць більше порівняно з відповідним періодом минулого року, та 75 дітей, померлих у
віці до 1 року (у січні–липні 2010р. – 68).

Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були окремі стани, що
виникають у перинатальному періоді, природжені вади розвитку, деформації та
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хромосомні аномалії, зовнішні причини.

Структура причин смерті населення в січні–липні 2011р. порівняно з відповідним
періодом 2010р. майже не змінилась. Перше місце посідають хвороби системи
кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини захворюваності та
смертності.

У січні–липні 2011р. міграційний приріст населення зменшився порівняно з
січнем–липнем 2011р. на 816 осіб і склав 0,54 особи в розрахунку на 1000 жителів.
Порівняно з відповідним періодом 2010р. зменшилось число прибулих на постійне
проживання в область (з 15,36 до 13,86 особи) та число вибулих (з 13,44 до 13,32 особи
на 1000 жителів).

Більшість міграційних процесів відбувалась у межах України, включаючи міграцію
в межах області.

У міждержавній міграції 82,8% числа прибулих в область становили іммігранти з
країн СНД. Серед вибулих 43,9% виїхали до країн СНД і 56,1% – до інших країн.

Міграційний приріст населення у січні–липні 2011р. зафіксовано в 18 районах та
містах області. Його рівень був найвищим Долинському (9,43‰), Кіровоградському
(6,54‰) районах та на території Світловодської міськради (5,35‰). Поряд з цим в 7
районах та містах спостерігалось міграційне скорочення населення, найвищим воно було
на територіях Кіровоградської (4,92‰) та Знам’янської (4,53‰) міськрад, у
Знам’янському (4,15‰) та Добровеличківському (3,22‰) районах.

Охорона навколишнього природного середовища

У січні–червні 2011р. в атмосферне повітря області від стаціонарних джерел
забруднення підприємств та організацій надійшло 6,6 тис.т забруднюючих речовин, що на
0,4 тис.т (на 5,3%) менше ніж у січні–червні 2010р.
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У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 29,2 т
забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км 2 припадає 268 кг викидів забруднюючих
речовин, на одну особу – 6,5 кг.

У січні–червні 2011р. найбільше викинуто в атмосферне повітря оксиду вуглецю
(31,6%), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (21,2%), сполук азоту
(14,4%), метану (12,7%), діоксиду та інших сполук сірки (10,3%).

Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин викиди метану та оксиду
азоту, які належать до парникових газів, складали 0,9 тис.т або 13,3% загального обсягу
по області. Крім того, в атмосферу надійшло 458 тис.т діоксиду вуглецю, який також має
парникову дію.

Основними забруднювачами довкілля є підприємства переробної промисловості
(50,3% загального обсягу забруднюючих речовин), транспорту та зв’язку (22,7%),
добувної промисловості (11,7%).

Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин області надійшов в атмосферне
повітря від підприємств м.Кіровограда (18%), Голованівського (36,5%), Світловодського
(10,7%), Компаніївського (6,7%), та Петрівського (6,4%) районів.

У січні–червні 2011р. в області вироблено продукції, робіт та послуг лісового
господарства на суму 31,4 млн.грн., що у 1,5 раза більше ніж у січні–червні 2010р. Частка
обсягів продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства
становила 76,8%.

Найбільший обсяг виробленої продукції припадає на господарства
Олександрівського – 8 млн.грн. (25,6% загального обсягу виробленої продукції в
області), Знам’янського – 6,2 млн.грн. (19,9%) та Маловисківського – 5,2 млн.грн. (16,6%)
районів.
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Від усіх видів рубок заготовлено 90,4 тис.м 3 ліквідної деревини, що на 14,7%
більше ніж у січні–червні 2010р. Обсяг заготівлі лісоматеріалів круглих становив 23,6
3 , питома вага яких у загальних
тис.м
обсягах заготовленої ліквідної деревини склала 26,1%.

Обсяги заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб збільшились на
43,5%, дров для опалення – зменшились на 31,9% та становили відповідно 57 тис.м 3 та
9,1 тис.м
3

.

Криміногенна ситуація

За повідомленням органів внутрішніх справ та прокуратури протягом січня–серпня
2011р. зареєстровано 8429 злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих
податковою міліцією), що на 402 злочини (на 5%) більше ніж у відповідному періоді
2010р.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури
кримінальних проявів, 41,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній структурі злочинності 75,6% складали злочини проти власності, 7,1%
– в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інші злочини проти здоров’я населення, 3,7% – проти життя та здоров’я особи, 2,5% –
проти громадського порядку та моральності, 2,3% – в сфері службової діяльності, 2% –
проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,9% – проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 1,8% –
проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2%
– проти громадської безпеки.

Протягом січня–серпня 2011р. скоєно 59 умисних вбивств та замахів на вбивство,
58 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 8 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.
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Порівняно з січнем–серпнем 2010р. кількість випадків розбоїв зменшилась на 37%
і становила 58 випадків, грабежів – на 15,2% і становила 339 випадків.

Протягом січня–серпня 2011р. зафіксовано 4684 крадіжки відносно приватної
власності, що на 632 злочини (15,6%) більше ніж у відповідному періоді 2010р., серед
яких 279 крадіжки з квартир. Відносно державної власності скоєно 362 крадіжки.

Від злочинів потерпіло 6276 осіб, з яких 2562 – жінки. У числі потерпілих – 1021
пенсіонер. Кількість дітей до 18 років, які потерпіли від злочинів, збільшилась на 33,6% і
становила 294 особи. Від крадіжок потерпіло 4623 особи, з них майже кожна друга –
жінка (2015). Від злочинних діянь загинуло 95 осіб.

Із загального числа встановлених органами внутрішніх справ осіб, причетних до
злочинів (3331), більше ніж кожний четвертий скоїв його в групі, 23,2% – в стані
алкогольного сп’яніння та 50,2% – ті, які раніше вже ставали на злочинний шлях, з їх
числа більше ніж кожний другий має незняту або непогашену судимість. З числа
виявлених осіб 13,9% – жінки, 8,2% – діти до 18 років. На момент вчинення злочину не
працювали і не навчалися 1341 (40,3% загального числа осіб, причетних до злочинів)
осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів. До суду направлено 3259 кримінальних справ
стосовно осіб, які вчинили злочини.
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