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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Станом на 1 березня 2018р., за оцінкою, чисельність наявного
населення Сумської області, складала 1092,3 тис. осіб. Упродовж січня–
лютого 2018р. чисельність населення зменшилася на 1923 особи,
у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 1834 особи. У січні–лютому 2018р.
в області народилося 1244 дитини, що на 99 немовлят менше у порівнянні
з відповідним періодом минулого року, кількість померлих зменшилася
на 114 осіб і складала 3078 осіб.
У березні 2018р. державну субсидовану підтримку на оплату житловокомунальних послуг отримували 290,4 тис. домогосподарств – це 65,1% від
загальної кількості сімей Сумщини. Загалом, за 3 місяці поточного року,
до органів соцзахисту населення відповідні звернення подали 33,2 тис.
домогосподарств області, з яких призначено було 21,9 тис. домогосподарств.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у березні п.р. становив
199,7 грн проти 984,9 грн торік.
Крім того, були призначені готівкові субсидії для відшкодування
витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива 15,6 тис. домогосподарствам (70,0% від тих, які за ними
звернулися). Середній розмір призначеної готівкової субсидії у березні п.р.
склав 3018,9 грн проти 2937,5 грн торік.
ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ
За даними Сумського обласного центру зайнятості продовж січня–
березня 2018р. статус безробітного у центрах зайнятості області отримали
6416 осіб. За цей період за сприяння Держслужби зайнятості працевлаштовано
2326 осіб, а найбільше – у м.Суми, Конотопському та Шосткинському
районах. На кінець березня п.р. на обліку залишалося 15,2 тис. безробітних
осіб, водночас, у базі вакансій налічувалося 3,3 тис. вільних робочих місць.
Середній розмір допомоги по безробіттю у березні 2018р. становив 2461 грн
проти 1914 грн торік.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У березні 2018р. на підприємствах Сумщини було зайнято 204,3 тис.
осіб. Нарахована заробітна плата одного штатного працівника,
в середньому, становила 6723 грн, що на 24,6% більше, ніж у березні 2017р.
Зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції та сплачених податків),
проти березня 2017р. склало 9,5%.

Заборгованість із виплати заробітної плати упродовж березня 2018р.
збільшилася на 2,4 млн.грн і на 1 квітня 2018р. становила 150,9 млн.грн.
Найбільшими боржниками із виплати зарплати серед економічно активних
підприємств є ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
(68,6% від загальнообласної суми заборгованості або 103,5 млн.грн),
КП Шосткинський казенний завод «Зірка» (5,8 млн.грн) та ТОВ «Маш-сервіс»
(2,6 млн.грн).
ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ
За повідомленням Прокуратури Сумської області, протягом січня–
березня 2018р. було обліковано 3132 кримінальні правопорушення,
що на 13,9% менше, ніж у січні–березні 2017р. Із загального числа
зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,8% – тяжкі
та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2018р. становила
2191 особу (на 14,8% менше, ніж у січні–березні 2017р.), з числа яких 811 –
жінки, 125 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 30 – неповнолітні
та 16 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,6%) від крадіжок
та шахрайства – відповідно 1356 та 191 особа, серед яких 37,9% – жінки
(586 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами,
на території області постраждало 48 осіб, з яких троє загинуло.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 29 осіб, із числа яких 10 осіб
було умисно вбито та двоє загинуло у результаті нанесення умисних тяжких
тілесних ушкоджень.
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців)
у січні–березні 2018р. становив 4265,4 млн.грн, що у порівнянних цінах
на 9,9% більше від обсягу січня–березня 2017р. У березні 2018р. оборот
роздрібної торгівлі у порівнянних цінах проти березня 2017р. збільшився
на 6,9%, проти лютого 2018р. – на 11,3%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
(юридичних осіб) у січні–березні 2018р. становив 2525,8 млн.грн. Індекс
фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) проти
січня–березня 2017р. склав 109,3%.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг продукції сільського господарства за січень–березень 2018р.
в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав,
за розрахунками, 468,1 млн.грн. Виробництво валової продукції проти січня–
березня 2017р. збільшилося на 0,2% як в усіх категоріях господарств, так
і у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції
за січень–березень 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшився

на 22,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 24,2%, продукції тваринництва –
на 14,2%.. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої
продукції склала 86,9%, тваринництва – 13,1% (у січні–березні 2017р. –
відповідно 85,9% та 14,1%). Середні ціни продажу продукції аграрними
підприємствами за всіма напрямками реалізації у січні–березні 2018р.
порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшилися на 9,2%, у т.ч. на продукцію
рослинництва – на 8,9%, тваринництва – на 11,2%.
Станом на 1 квітня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих), а також на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою
зернових культур, було в наявності 722,6 тис.т зерна (на 23,1% менше проти
1 квітня 2017р.). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних
підприємствах (крім малих) було в наявності 311,3 тис.т. Зернозберігаючі
та зернопереробні підприємства мали в наявності 411,3 тис.т зерна. Середня
ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні
підприємства, у січні–березні 2018р. становила 3694,2 грн за т (у січні–
березні 2017р. – 3066,3 грн за т).
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2017р.
індекси промислової продукції становили відповідно 110,7% та 114,5%,
за підсумками січня–березня 2018р. – 111,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у березні 2018р.
до попереднього місяця індекс продукції становив 107,6%, проти
березня 2017р. та за січень–березень 2018р. порівняно з січнем–
березнем 2017р. – 92,6% та 92,4% відповідно. Підприємства області скоротили
обсяги видобутку нафти сирої, газового конденсату та газу природного.
У переробній промисловості у березні 2018р. до попереднього місяця
індекс продукції склав 113,4%, проти березня 2017р. – 119,3%, за січень–
березень 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. – 119,4%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
у березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2017р. індекси
промислової продукції становили відповідно 98,8% та 112,7%, за підсумками
січня–березня 2018р. проти відповідного періоду попереднього року – 98,7%.
У січні–лютому 2018р. підприємствами області реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на 7,8 млрд.грн.
БУДІВНИЦТВО
У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 140,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–
березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 65,1%. Нове
будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 61,8% від
загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний
ремонти – 18,7% та 19,5% відповідно.

ТРАНСПОРТ
У січні–березні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту
становив 1762,9 млн.ткм і порівняно із січнем–березнем 2017р. збільшився
на 4,4 %. Усіма видами транспорту з початку року виконано пасажирооборот
в обсязі 553,7 млн.пас.км, що на 3,1% більше відносно січня–березня 2017р.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У січні–лютому 2018р. обсяги експорту товарів області склали
133,9 млн.дол. США, імпорту – 92,7 млн.дол. Порівняно із січнем–
лютим 2017р. як експорт, так і імпорт збільшилися майже у 1,5 раза.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
52,1 млн.дол., або 38,9% від загального обсягу, та збільшився порівняно
із січнем–лютим 2017р. у 1,7 раза. У загальному обсязі експорту найбільші
поставки здійснювалися до Російської Федерації – 21,2%, Іспанії – 13,3%,
Єгипту – 6,4%, Туреччини – 6,0%, Білорусі – 5,1%, Італії – 4,3%, Нідерландів –
3,7%, Румунії – 3,4% та Банґладешу – 2,9%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 36,9 млн.дол.,
або 39,8% від загального обсягу, та збільшився проти січня–лютого 2017р.
на 43,4%. Найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Російської
Федерації – 17,1%, Китаю – 12,0%, Німеччини – 11,9%, Польщі – 8,6%, Гани –
8,2%, Італії – 7,5%, США – 6,3% та Узбекистану – 4,5%.
СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін по області у березні 2018р. становив 101,3%, з початку
року (база – грудень 2017р.) – 103,7%.
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