СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СУМИ
у січні–березні 2018 року
Доповідь Головного управління статистики у Сумській області
для засобів масової інформації

На 1 березня 2018р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді,
за оцінкою, чисельність наявного населення складала 267,0 тис. осіб.
Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилася
на 379 осіб, у т.ч. за рахунок природного скорочення на 246 осіб.
За даними Сумського обласного центру зайнятості упродовж cічня–
березня 2018р. статус безробітного у Сумському міському центрі зайнятості
отримали 1159 осіб. За цей період за сприяння державної служби зайнятості
працевлаштовано 505 осіб, з яких майже 40% – молодь у віці до 35 років. Крім
того, 142 особи проходили профнавчання, брали участь у громадських роботах
та роботах тимчасового характеру. На кінець березня п.р. на обліку
залишалося 2116 безробітних. Водночас, у базі вакансій налічувалося
1050 вільних робочих місць. Середній розмір допомоги по безробіттю
у березні 2018р. становив 2796 грн (у березні 2017р. – 2262 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах м.Суми
упродовж березня 2018р. збільшилася на 1,9 млн.грн і на 1 квітня 2018р.
становила 137,6 млн.грн. Найбільшим боржником є ПАТ «Сумське
машинобудівне науково-виробниче об’єднання», яке на 1 квітня 2018р. винне
своїм працівникам 103,5 млн.грн.
За повідомленням Прокуратури Сумської області у січні–березні 2018р.
по м.Суми обліковано 936 кримінальних правопорушеннь, з яких 272 –
тяжкі та особливо тяжкі.
У січні–лютому 2018р. підприємства м.Суми реалізували
промислової продукції на суму 3864,1 млн.грн, або 49,7% від
загальнообласного обсягу реалізації. У структурі реалізації більш ніж
половину склала продукція переробної промисловості.
У січні–березні 2018р. підприємства обласного центру виконали
будівельні роботи на суму 122,6 млн.грн, що становить 87,6%
загальнообласного обсягу будівництва.
Підприємствами автомобільного транспорту у січні–березні 2018р.
перевезено 66,0 тис.т вантажів, що на 8,4% більше відповідного періоду
попереднього року. Щодо пасажироперевезень, то за січень–березень 2018р.
перевезено 8143,1 тис. пасажирів, що на 24,3% більше порівняно з січнем–
березнем 2017р.
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