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Чисельність наявного населення Сумської міськради, за оцінкою,
на 1 липня 2019р. становила 265,1 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2019р.
чисельність населення обласного центру скоротилася на 1166 осіб. За 6 місяців
поточного року у Сумській міськраді з’явилося на світ 910 новонароджених,
що на 57 немовлят менше порівняно з січнем–червнем 2018р. Кількість
померлих, навпаки, збільшилася на 94 особи і становила 1804 особи.
За даними Сумського обласного центру зайнятості упродовж січня–
липня 2019р. статус безробітного у м.Суми отримали 2768 осіб.
За сприяння держслужби зайнятості працевлаштовано 1350 осіб. Крім того,
370 осіб проходили профнавчання, брали участь у громадських роботах
та роботах тимчасового характеру. На кінець липня 2019р. на обліку
залишалося 2225 безробітних, з них 59% – це жінки. Водночас, у базі вакансій
налічувалося 1215 вільних робочих місць. Допомогу по безробіттю на кінець
липня 2019р. отримували 1918 осіб. Середній розмір допомоги у липні 2019р.
становив 3644 грн проти 2896 грн – у липні 2018р.
У ІІ кварталі 2019р. cередньооблікова кількість штатних працівників
підприємств, установ та організацій м.Суми складала 71,2 тис. осіб.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника м.Суми становила
9402 грн, що в 2,3 раза вище законодавчо встановленого рівня мінімальної
заробітної плати (4173 грн). Порівняно із ІI кварталом 2018р. середня заробітна
плата зросла на 17,9%. За розміром середньої заробітної плати обласний центр
посів третє місце серед міст та районів Сумщини, поступившися
Тростянецькому району та м.Охтирка.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах м.Суми
упродовж липня 2019р. збільшилася на 1,7% і на 1 серпня 2019р. становила
284,7 млн.грн. Найбільшим боржником є ПАТ «Сумське машинобудівне
науково-виробниче об’єднання», яке винне своїм працівникам 248,8 млн.грн.
Підприємствами м.Суми, для яких надання послуг є основним видом
економічної діяльності, у II кварталі 2019р. реалізовано послуг усім категоріям
споживачів на суму 938057,7 тис.грн, у т.ч. населенню – 245661,0 тис.грн
(26,2% загального обсягу).
У січні–червні 2019р. підприємства м.Суми реалізували промислової
продукції на суму 11287,3 млн.грн, або 45,3% від загальнообласного обсягу
реалізації.
У січні–липні 2019р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 492,4 млн.грн, що становить 68,9%
загальнообласного обсягу будівництва.

У січні–червні 2019р. прийнято в експлуатацію 22843 м2 загальної
площі житла (нове будівництво), яка порівняно з січнем–червнем 2018р.
збільшилася на 28,6%. Слід відмітити, що в м.Суми прийнято в експлуатацію
54,4% загальнообласного обсягу житла.
Підприємствами автомобільного транспорту у січні–липні 2019р.
перевезено 201,4 тис.т вантажів, що на 5,0% більше, ніж у січні–
липні попереднього року. Щодо пасажироперевезень, то за січень–
липень 2019р. перевезено 17351,5 тис. пасажирів, що на 6,0% менше
порівняно з січнем–липнем 2018р.
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