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Прорайону
оплату населенням Новоукраїнського
житлово-комунальних послуг станом на 1 лютого

Упродовж січня 2012р. населенням Новоукраїнського району сплачено за
житлово-комунальні послуги 154,7 тис.грн. Рівень оплати житлово-комунальних послуг
за січень 2012р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 97,6% (по
області – 71,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника
особового рахунку у січні 2012р. порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшились на
24,4% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) становили 96,77 грн.
(по області – 553,76 грн.).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась з
початку року на 1,3% і на початок лютого 2012р. становила 301,3 тис.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами
Новоукраїнського району за січень 2012 року

За січень 2012р. підприємствами Новоукраїнського району реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2,5 млн.грн., що становило 0,3%
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загального обсягу реалізованої продукції по області. (Для порівняння: Кіровоградського
– 7,2 млн.грн. (0,9%), Добровеличківського – 3,2 млн.грн. (0,4%), Бобринецького – 0,4
млн.грн. (0,1%) районів). Серед міст та районів області за цим показником район посів 10
місце.

На переробну промисловість району припадало 57,5% реалізованої продукції,
решта – на добувну промисловість. Значну частку в обсягах реалізованої продукції
добувної промисловості становила реалізація продукції підприємствами з добування піску
та глини; на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв – з виробництва
продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

На кожного мешканця району в середньому припало 57,7 грн. реалізованої
промислової продукції, що на 92,8% менше ніж у середньому по області. За цим
показником район зайняв 13 місце серед міст та районів області.

Зареєстрований ринок праці в Новоукраїнському районі

в лютому 2012 року

За даними обласної служби зайнятості кількість незайнятих громадян району,
які звернулися до цієї установи за допомогою у працевлаштуванні, на 1 березня 2012р.
становила 1230 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2012р. становила 1207 осіб.
Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,1% незайнятих громадян.

Рівень зареєстрованого безробіття по району на 1 березня п.р. становив 4,77%
населення працездатного віку, що на 1,36 в.п. більше відповідного показника по області.

Кількість вільних робочих місць і вакантних посад на 1 березня п.р. становила 24
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місця, що на 26,3% більше ніж на 1 лютого. Навантаження незайнятого населення на
одне вільне робоче місце, вакантну посаду на початок березня п.р. склало 51 особу
проти 63 осіб на початок лютого.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–лютому 2012р.
працевлаштовано 90 безробітних мешканців району.

Індекс цін виробників промислової продукції

у лютому 2012 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє величину
індексу цін виробників промислової продукції по Україні за лютий 2012р., яка становила
100,8% порівняно з січнем 2012р.
Прямі іноземні інвестиції в область за 2011 рік
У 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено майже 8 млн.дол.
США прямих іноземних інвестицій, з них 3,7 млн.дол. надійшло з країн Європейського
Союзу.

Станом на 1 січня 2012р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій,
вкладених в економіку області, становив 72,2 млн.дол. або 72,3 дол. у розрахунку на одну
особу.

Інвестори 31 країни світу вклали капітал в економіку області. Серед провідних
країн-інвесторів – Кіпр, Нідерланди, Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.).
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Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства
м.Кіровограда, на яких зосереджено 47% загального обсягу прямих іноземних інвестицій
області.

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС

за 2011 рік

Обсяги експорту товарів до країн Європейського Союзу становили понад 99
млн.дол. США, імпорту – 103 млн.дол. Питома вага експорту товарів до країн ЄС у
зовнішній торгівлі області склала 22%, імпорту – 46%.

У 2011р. зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами
Європейського Союзу. Найбільші обсяги товарів експортовано до Нідерландів, Польщі,
Литви, Німеччини, Італії, Іспанії.

На жири та олії тваринного або рослинного походження припадало
37%
обсягу експорту, залишки та відходи харчової промисловості – 17%, насіння і плоди
олійних рослин – 12%, одяг та додаткові речі до одягу, текстильні – 9%, деревину і
вироби з деревини – 8%.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, продукти тваринного
походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості.
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Експорт товарів за 2011 рік

Обсяг експорту товарів області становив понад 443 млн.дол. США і порівняно з
2010р. збільшився на 31,7%.

Область експортувала товари до 78 країн світу, серед яких найбільші поставки
здійснювались до Російської Федерації, Білорусі, Індії, Єгипту та Нідерландів.

Найбільше експортовано жирів та олії тваринного або рослинного походження
(34% загального обсягу експорту), машин, обладнання та механізмів (28%), решта –
продукти рослинного походження (зокрема зернові культури), готові харчові продукти,
мінеральні продукти тощо.

Підсумки обліку худоби в господарствах області

на 1 січня 2012 року

За підсумками проведеного обліку худоби в усіх категоріях господарств області
станом на 1 січня 2012р. налічувалось 117,9 тис.голів великої рогатої худоби, що на 3,8%
менше ніж на 1 січня 2011р., в т.ч. корів – 64,9 тис.голів (на 5% менше). У
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сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність поголів’я великої рогатої
худоби зменшилась на 6% та становила 31,2 тис.голів, у господарствах населення – на
3% (86,7 тис.голів). Чисельність поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах
зменшилась на 9,5% і становила 11,4 тис. голів, у господарствах населення – на 3,9%
(53,5 тис.голів).

Порівняно з 1 січня 2011р. чисельність поголів’я свиней в усіх категоріях
господарств скоротилась на 0,7% і становила 274,7 тис.голів, в т.ч. у господарствах
населення – на 11,9% (148,2 тис.голів), сільськогосподарських підприємствах – зросла на
16,6% (126,5 тис.голів).

Чисельність поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств порівняно з 1
січня 2011р. збільшилася на 5,5% і становила 44,2 тис.голів, в т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – на 10,4% (7,4 тис.голів), господарствах
населення – на 4,5% (36,8 тис.голів).

Станом на 1 січня 2012р. в усіх категоріях господарств налічувалось 4649,4
тис.голів птиці всіх видів, що на 1,6% більше ніж на 1 січня 2011р. в т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 944,9 тис.голів (на 4,9% більше), у господарствах
населення – 3704,5 тис.голів (на 0,8% більше).

Порівняно з 1 січня 2011р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби в усіх
категоріях господарств збільшилась у 3 районах області, а саме: Світловодському (на
5,2%), Новгородківському (на 3,7%) та Вільшанському (на 2,1%), в т.ч. корів – у
Світловодському районі (на 1,3%); свиней – у 2 районах області: Компаніївському (в 4,3
р.б.) та Світловодському (на 26,4%), овець та кіз –у 18 районах області, з них найбільш
суттєво: Ульяновському (на 29,2%), Кіровоградському (на 19,8%) та Знам’янському (на
19,6%); птиці – у 9 районах області, з них значно – у Знам’янському (на 7,7%),
Кіровоградському (на 6,8%) та Голованівському (на 5,2%).

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах у січні–лютому 2012
року

Порівняно з січнем–лютим 2011 року в сільськогосподарських підприємствах
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Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось на 31,3% та становило 2,1 тис.т,
молока – на 10,9% (6,1 тис.т), яєць – на 5,6% (41,3 млн.шт).

Сільськогосподарськими підприємствами Новоукраїнського району (крім
малих) у січні–лютому 2012р. реалізовано на забій худоби та птиці 185,6 т живої ваги,
вироблено 338,3 т молока, яєць – 8,8 тис. штук.

Порівняно з січнем–лютим 2011р. виробництво м’яса зменшилося – на 28,4 т (на
13,3%), молока збільшилося – на 61,1 т (на 22%), яєць – зменшилося на 23,7 тис. штук (у
3,7 раза менше).

Надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 83 кг (на
21,8%) і становив 463 кг.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та
нагулі у січні–лютому 2012р. порівняно з січнем–лютим 2011р. збільшилися на 7 г і
становили 425 г, свиней – на 28 г (246 г) (в середньому по області – 421 г та 341 г).

Станом на 1 березня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах району
налічувалось 2,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. корів – 0,8 тис.голів, свиней – 16
тис.голів, овець та кіз – 1,9 тис.голів, птиці всіх видів – 13 тис.голів.

Окремі аспекти аналізу народжуваності дітей

жінками у віці 15 років і старшому
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Програмою тематичного вибіркового опитування членів домогосподарства, які
приймали участь в обстеженні умов життя щодо стану їх здоров’я, у жовтні 2011р. було
передбачено вивчення питання народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.

Підсумки дослідження свідчать, що більше ніж п’ять з кожних шести жінок
області такого віку за своє життя народжували дітей.

Три з п’яти жінок першу дитину народжували у віці 20-24 років, близько чверті
жінок – 15
-19 років,
кожна сьома жінка – 25
29 років, 30 років і старшому – 3,1% жінок.

Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, 50% жінок повідомили, що
народили двох дітей, 39% – одну дитину, і лише 11% народили трьох і більше дітей.

У 2011р., за даними демографічної статистики, в області народилося 10578
немовлят, з них 5463 хлопчики і 5115 дівчаток. Середній вік матері при народженні
дитини становив 26,1 року.

Рівень народжуваності в області зріс з 10,4 народженого на 1000 жителів у
2010р. до 10,5 особи у 2011р., у міських – з 10 до 10,2, а в сільській місцевості – зберігся
на рівні 11 народжених.

Окремі аспекти щодо наявності шкідливих звичок

Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу її життя, наявності
шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.

За результатами вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймали
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участь у 2011 році в обстеженні умов їх життя, близько чверті населення області старші
12 років курять, з них двоє з п’яти мають цю шкідливу звичку понад 20 років.

Серед осіб, які курять, 45% у середньому викурюють за добу від 16 до 20
сигарет, а близько третини – від 6 до 10 сигарет.

Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі сприяє утворенню раку органів
дихання. За даними демографічної статистики від злоякісних новоутворень (гортані,
трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної клітини) в області у 2011 році
померло 404 особи або 40,2 особи на 100 тисяч наявного населення.

Окремі показники одноразового вибіркового

опитування домогосподарств щодо стану здоров’я населення

З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг
охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання інформації щодо
самооцінки та рівня захворюваності, органами державної статистики у жовтні 2011р.
проведене щорічне вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали участь в
обстеженні умов їх життя.

Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що
більше половини населення (у 2010р. – 46%) оцінювало стан свого здоров’я як “добрий”,
41% осіб вважали стан свого здоров’я “задовільним” (45%), 8% – “поганим” (9%).

Три чверті опитаних осіб повідомили, що у 2011р. хворіли. Більшість осіб, які
перенесли захворювання, відмітили їхні довготермінові наслідки: 5,1% осіб повідомили
про їхній вплив на повсякденну працездатність (у 2010р. – 5,5%), 91,5% – на життєву
активність (у 2010р. – 80,4% ), тобто можливість займатися фізичною працею,
відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.
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Із загальної кількості опитаних осіб 34% (у 2010р. – 37%) мали хронічні
захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були гіпертонія та
серцеві захворювання – про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 41% та
34% осіб, які мають хронічні захворювання. Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям,
14% хворіють на артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний), 13% мають захворювання з
груп хронічного бронхіту, емфіземи легенів відповідно.

За даними опитування частка домогосподарств, в яких хто-небудь потребував
медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя порівняно з 2010р.
зменшилася (на 7,8 в.п.) і становила 88%. Повідомили, що протягом 2011 року зверталися
за медичною допомогою 69% опитаних осіб.

Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна
більшість домогосподарств, як і в опитуванні попереднього року, вказала занадто високу
вартість ліків, послуг охорони здоров’я.

Зміни споживчих цін в області

у лютому 2012 року

Індекс споживчих цін в області у лютому 2012р. порівняно з січнем становив 100,5%,
з початку року – 100,6% (по Україні – 100,2% та 100,4% відповідно).

На споживчому ринку в лютому п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 9,5%) подорожчали фрукти у т.ч. банани – на 15%,
яблука – на 12,8%, виноград – на 3,4%, цитрусові – на 1,6%. На 3,3–0,3% зросли в ціні
овочі, яловичина, риба та продукти з риби, сало, кисломолочна продукція, маргарин, хліб,
сир і м’який сир (творог). Разом з цим на 3,8–0,2% подешевшали цукор, яйця, рис, олія,
продукти переробки зернових, масло, птиця, свинина, інші продукти харчування.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1% за рахунок підвищення цін
на тютюнові вироби на 1,5% та алкогольні напої – на 0,3%.
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Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились на 0,1%, у
т.ч. оренда житла – на 0,8%, утримання та ремонт житла – на 0,4%. Разом з цим на 0,3%
знизилась ціна на скраплений газ.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,4%, що в першу чергу викликане зростанням
вартості стоянки особистого транспорту – на 1,7%, курсів водіїв – на 1,5%, перевезень
пасажирським автодорожнім транспортом – на 0,8%, палива та мастил – на 0,2%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,3% відбулося за рахунок
подорожчання фармацевтичної продукції та амбулаторних послуг на 0,5%.

Зростання цін у сфері освіти на 0,6% відбулося за рахунок підвищення плати за
послуги закладів дошкільної та початкової освіти на 2%.
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