СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СУМИ
у січні–квітні 2018 року
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для засобів масової інформації

На 1 квітня 2018р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді,
за оцінкою, чисельність наявного населення складала 266,7 тис. осіб.
Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зменшилася
на 588 осіб, у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 374 особи.
За даними Сумського обласного центру зайнятості упродовж cічня–
квітня 2018р. статус безробітного у Сумському міському центрі зайнятості
отримали 1569 осіб. За цей період за сприяння державної служби зайнятості
працевлаштовано 712 осіб, з яких 39% – молодь у віці до 35 років. Крім того,
209 осіб проходили профнавчання, брали участь у громадських роботах
та роботах тимчасового характеру. На кінець квітня поточного року на обліку
залишалося 2136 безробітних. Водночас, у базі вакансій налічувалося
1011 вільних робочих місць. Середній розмір допомоги по безробіттю
у квітні 2018р. становив 2710 грн (у квітні 2017р. – 2229 грн).
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника м.Суми
становила 7212 грн, що в 1,9 раза вище законодавчо встановленого рівня
мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно із I кварталом 2017р.
середня заробітна плата зросла на 27,4%.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах м.Суми
на 1 травня 2018р. становила 151 млн.грн, зокрема 117,1 млн.грн винне своїм
працівникам ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».
За повідомленням Прокуратури Сумської області у січні–квітні 2018р.
по м.Суми обліковано 1236 кримінальних правопорушеннь, з яких 343 –
тяжкі та особливо тяжкі.
Підприємствами м.Суми, для яких надання послуг є основним видом
економічної діяльності, у I кварталі 2018р. реалізовано послуг усім
категоріям споживачів на суму 1036,3 млн.грн, у т.ч. населенню –
441,8 млн.грн (42,6% загального обсягу).
За січень–березень 2018р. підприємствами обласного центру освоєно
438,7 млн.грн капітальних інвестицій. Найвагомішу частку капітальних
інвестицій (97,8% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких
у будівлі та споруди – 39,3% усіх інвестицій; машини, обладнання та інвентар
і транспортні засоби – 56,1%.
У січні–березні 2018р. підприємства м.Суми реалізували промислової
продукції на суму 6054,6 млн.грн, або 49,7% від загальнообласного обсягу
реалізації. У структурі реалізації більш ніж половину склала продукція
переробної промисловості.

У січні–квітні 2018р. підприємства обласного центру виконали
будівельні роботи на суму 178,0 млн.грн, що становить 88,1%
загальнообласного обсягу будівництва.
У січні–березні 2018р. прийнято в експлуатацію 4515 м2 загальної
площі житла, яка порівняно з січнем–березнем 2017р. зменшилася
на 85,4%.
Підприємствами автомобільного транспорту у січні–квітні 2018р.
перевезено 91,3 тис.т вантажів, що на 7,2% більше відповідного періоду
попереднього року. Щодо пасажироперевезень, то за січень–квітень 2018р.
перевезено 10862,7 тис. пасажирів, що на 25,0% більше порівняно з січнем–
квітнем 2017р.
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