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ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-вересень 2013р. промисловими підприємствами реалізовано промислової
продукції, товарів, послуг у відпускних цінах без ПДВ та акцизу на суму 50956,7 тис.грн.
У структурі реалізованої
промислової продукції
частка реалізованої продукції
підприємствами переробної промисловості становила 38,5% (19627,7 тис.грн.). Обсяг
реалізованої продукції харчової промисловості складає 19,1 % (9734,1 тис.грн ) в
загальному обсязі району.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Рослинництво . Сільськогосподарськими підприємствами ( крім малих) станом на
1 жовтня в 2013 році зібрано 8,9 тис.га зернових та зернобобових культур (включаючи
кукурудзу на зерно) з них намолочено 470 тис.ц зерна, середня врожайність склала 52,9ц/га.
Соняшник на зерно зібрано з 1,1 тис.га, намолочено 31тис.ц насіння, при середній
урожайності 27,4 ц/га. Ріпак озимий зібрано з площі 2,9 тис.га, валовий збір його склав 88
тис.ц при середній урожайності 30,0 ц/га.

сільськогосподарськими

Виробництво
продукції
тваринництва
підприємствами за січень-вересень 2013 року.
січень-вересень
2013р.
Реалізовано на забій худоби та
птиці в живій вазі, т
Виробництво молока , т
Виробництво яєць від усіх видів
птиці , млн.шт.

січеньвересень
2012р.

2013р.до 2012р. у %

2286

1867

122,5

5916

6001

98,6

60,9

41,7

145,9

Обсяг вирощування худоби та птиці в живій масі за січень-вересень 2013р. проти
січня-вересня 2012р. збільшився у 1,7 раз і становить 3152т. Обсяг вирощування великої рогатої
худоби збільшився на 5,8% і становить 436т, вирощування свиней збільшилося у 2,2 р.б. (856т )
та птиці – у 1,7р.б. (1861т). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні,
відгодівлі та нагулі за січень-вересень 2013р. проти відповідного періоду минулого року
збільшилися на 23г, свиней – на 69г та становили відповідно 681г та 432г.
Виробництво молока за січень-вересень 2013 року зменшилося на 1,4% і становить 5916
т. Середній надій молока від однієї корови, яка була на початок 2013 року, зменшився на
12,6% і становить 3728кг .
Обсяги виробництва яєць за січень-вересень 2013р. збільшилося порівняно з минулим
роком на 45,9%. В середньому від курки-несучки за січень-вересень 2013 року одержано по
174 шт.яєць, що на 15,1% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Станом на 1 жовтня 2013 року у сільськогосподарських підприємствах чисельність великої
рогатої худоби збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року на 20,7% і склала
4823 голів, поголів’я корів збільшилось на 3,2% (1637 голів), свиней – у 2,1 рази більше
(21575 голів), поголів’я птиці – на 4,9% (492736голів), а вівці зменшилися на 37,1%
(107голів).
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Реалізація продукції
Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами
сільськогосподарської продукції по всіх каналах реалізації.

основних видів
(грн. за тонну)

січень-вересень 2013р.
грн. за тонну

Зернові культури
- пшениця
- ячмінь
- кукурудза
Насіння соняшника
Худоба та птиця
у тому числі : врх
свині
птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця (грн за тис.шт.)

у

(%) до відповідного
періоду
попереднього
року
1534,0
102,5
1297,5
1472,2
1758,2
3273,2
12517,1
10732,9
18023,3
5086,1

83,1
89,5
123,1
108,4
142,1
76,7
124,0
85,4

3305,3
501,0

131,4
101,3

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За січень-червень 2013р. у розвиток економіки району спрямовано 11 млн. 284
тис.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ).
На кожного мешканця району припало 268 грн. капітальних інвестицій
Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та
організацій, за рахунок яких освоєно 64,7% загального обсягу (7 млн. 297 тис.грн.). Питома
вага коштів, освоєних за рахунок місцевих бюджетів, становила 29,2% (3 млн. 291 тис.грн.).
За напрямками освоєні капітальні інвестиції розподілилися таким чином:

Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у матеріальні активи
з них у
житлові будівлі
нежитлові будівлі
інженерні споруди
машини, обладнання та інвентар
транспортні засоби
довгострокові біологічні активи тваринництва
інші матеріальні активи
Капітальні інвестиції у нематеріальні активи

Освоєно за січень-червень 2013р.
тис.грн.
у % до загального
підсумку
11284
100,0
11281
100,0
…*
2071
799
2950
910
…*
111
…*

* - інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»

…*
18,4
7,1
26,1
8,1
…*
1,0
…*
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ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
За січень-червень 2013р. у районі прийнято в експлуатацію індивідуальним
забудовником 134 кв.м. житла, що на 21,8% більше відповідного періоду попереднього року.
За характером будівництва обсяги прийнятого в експлуатацію житла розподілились
таким чином : реконструкція існуючих будівель – 48 кв.м. (35,8%) та розширення існуючого
житлового фонду – 86 кв.м. (64,2%).

ТРАНСПОРТ
Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням вантажних
комерційних перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-вересень 2013 року
доставлено замовникам 25,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 8322,0
тис.ткм, що відповідно на 18,8% менше та на 8,6% більше, ніж за відповідний період
попереднього року.
Послугами пасажирського автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень
фізичними особами-підприємцями) за січень-вересень 2013 року скористалися 363,5
тис.пасажирів, виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 8150,0 тис.пас.км, що
відповідно на 6,3% та 10,8% менше, ніж за відповідний період попереднього року.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Послуги. За січень-вересень 2013 року підприємствами та організаціями району
реалізовано послуг споживачам на 3352,8 тис.грн., збільшення обсягу реалізованих послуг
порівняно з відповідним періодом 2012 року становить 276,9 тис.грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню, за січень-вересень 2013р. становить 2759,8
тис.грн., а в розрахунку на одну особу населення становить 66,0 грн.
У січні-вересні 2013р. сплачено населенням Городищенського району за житловокомунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 11007 тис.грн., що
становить 119,8% нарахованих за цей період сум.
Заборгованість населення по Городищенському району за отримані послуги
(включаючи борги попередніх періодів) на кінець вересня 2013р. становила 671 тис.грн.
Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг та електроенергії у січні-вересні 2013р. 489 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій склала 7466грн. Середня сума призначеної
місячної субсидії на одну сім’ю у вересні становила 18 грн.
Сума нарахованих коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у
січні-вересні 2013р. становила 982304 грн. Перераховано коштів цим організаціям за січеньвересень 690488 грн.
За січень-вересень 2013р. сума нарахованих коштів сім’ям, які отримують субсидії, на
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 950530 грн.
Субсидії для відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого
пічного побутового палива призначено за січень-вересень 1032 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій склала 731107 грн. Середня сума призначеної
місячної субсидії на одну сім’ю у вересні становила 715,2 грн.
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за січень-червень 2013р. склала
2197 грн. Середньооблікова кількість штатних працівників склала 5514 осіб.
Протягом І півріччя 2013р. було прийнято 857 штатних працівників (рівень прийому
15,5%), а вибуло 482 штатних працівника ( рівень вибуття 8,7%).
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 жовтня 2013р. відсутня.

РИНОК ПРАЦІ
Кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2013 р. склала 814 осіб, із них
53,1% – жінки, 32,1% – молодь у віці до 35 років і 44,2% – особи, що проживають у сільській
місцевості. Порівняно до 1 січня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на
16,1%.
У вересні місяці середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю, складала 862 особи, а середній розмір допомоги складав 892 грн.
За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих
місць і вакантних посад на кінець вересня 2013р. становила 13 одиниць. Навантаження на
одне вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 63 особи.
За сприянням державної служби зайнятості за січень-вересень 2013р. було
працевлаштовано 745 осіб. Працевлаштовано безробітних за видами економічної діяльності:
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 41% (305 осіб);
переробна промисловість – 26% (194 особи); оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 16% (118 осіб).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
За розрахунковими даними чисельність наявного населення району станом на 1
вересня 2013 року становила 41750 осіб, в тому числі міського – 18744 особи, сільського –
23006 осіб. Упродовж січня-серпня 2013 року кількість населення району скоротилась на 184
особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природнього скорочення на
283 особи, за рахунок міграційних процесів населення збільшилось на 99 осіб.
Природній рух населення району характеризується такими даними :
Всього , осіб

січеньсерпень
2013р.

Кількість народжених
Кількість померлих
у т.ч. дітей віком до 1 року
Природне скорочення населення
Кількість шлюбів
Кількість розлучень(без урахування
розірвань шлюбів здійснених у
судовому порядку)

246
529
2
283
143
21

січеньсерпень 2012р.

січеньсерпень
2013 р. у
% до січнясерпня
2012 р.

271
540
2
269
119
26

90,8
98,0
100,0
105,2
120,2
80,8

На 1000 осіб

січеньсерпень
2013р.

8,8
19,0
0,1
10,2
5,1
0,8

січеньсерпень
2012р.

9,6
19,1
0,1
9,5
4,2
0,9
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На зміну чисельності населення та формування його складу впливають міграційні
процеси. За січень-серпень 2013р. міграційний приріст населення склав по району 99 осіб
(прибуло 495, а вибуло 396 осіб). У міську місцевість прибуло 248 осіб, а вибуло 178
(міграційний приріст 70 осіб). У сільську місцевість прибуло 247осіб, а вибуло 218
(міграційний приріст 29 осіб).

Начальник Відділу статистики
у Городищенському районі

Гаращенко В.І.

