СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СУМИ
у січні–листопаді 2017 року
Доповідь Головного управління статистики у Сумській області
для засобів масової інформації

На 1 листопада 2017р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді,
за оцінкою, чисельність наявного населення складала 267,2 тис. осіб.
Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася
на 1121 особу, у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 825 осіб.
У січні–листопаді 2017р. державна субсидована підтримка була
призначена 98576 сім’ям обласного центру – це майже на 30% більше, ніж
у січні–листопаді 2016р. Загальна сума призначених житлових субсидій
становила майже 42 млн.грн. Середній розмір субсидії на одне
домогосподарство у листопаді 2017р. становив 435 грн проти 811 грн
у листопаді 2016р. Крім того, за 11 місяців 2017р. 88 домогосподарствам
м.Суми були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива. Загальна сума готівкових субсидій склала 238 тис.грн – це на чверть
більше відповідного періоду 2016р.
За даними Сумського міського центру зайнятості упродовж
листопада 2017р. статус безробітного у міському центрі зайнятості отримали
394 особи, що на 5,3% більше, ніж у листопаді 2016р. Кількість вільних
робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до центру
зайнятості, упродовж листопада 2017р. збільшилася на 3,3% і на кінець місяця
становила 793 вакансії.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах м.Суми
упродовж листопада 2017р. збільшилася на 2,3 млн.грн і на 1 грудня 2017р.
становила 117,8 млн.грн.
За повідомленням Прокуратури Сумської області у січні–
листопаді 2017р. по м.Суми обліковано 3486 кримінальних
правопорушень, з них 987 – тяжкі та особливо тяжкі.
Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих
та середніх підприємств міста (крім сільськогосподарських виробників, банків
та бюджетних установ) у січні–вересні 2017р. є позитивним і становить
415,6 млн.грн прибутку (за аналогічний період 2016 року – 727,5 млн.грн
2
прибутку).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств обласного центру,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,
у січні–вересні 2017р. склав
3821,4 млн.грн, що становить 55,3%
загальнообласного обсягу товарообороту.

У січні–жовтні 2017р. підприємства м.Суми реалізували промислової
продукції на суму 15851,1 млн.грн, або 50,2% від загальнообласного обсягу
реалізації.
У січні–листопаді 2017р. підприємства обласного центру виконали
будівельні роботи на суму 758,8 млн.грн, що становить 76,7%
загальнообласного обсягу будівництва.
Підприємствами автомобільного транспорту за 11 місяців 2017р.
перевезено 303,9 тис.т вантажів, що на 1,3% більше, ніж у січні–
листопаді 2016р. Щодо пасажироперевезень, то за цей період перевезено
25560,6 тис. пасажирів, що на 14,9% більше проти січня–листопада 2016р.
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