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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
 

Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, 

на 1 липня 2020р. становила 1061903 осіб; з початку року чисельність зменшилася 

на 6344 особи. Упродовж січня–червня 2020р. в області народилося  

2913 немовлят, померло – 8912 осіб. Серед причин смерті населення перші місця 

посідають хвороби системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини 

смерті. 
 

ОПЛАТА ЖКП 
 

У червні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні 

послуги 227,4 млн.грн (включаючи погашення боргів попередніх періодів),  

що становить 123,8% нарахованих за цей період сум.  

Водночас на кінець І півріччя поточного року заборгованість населення  

зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 370,9 млн.грн,  

за постачання теплової енергії та гарячої води – 332,7 млн.грн, за управління 

багатоквартирним будинком – 99,4 млн.грн, за централізоване водопостачання  

та водовідведення – 76,2 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових  

відходів – 25,0 млн.грн. 
 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 

У червні 2020р. нарахована заробітна плата одного штатного працівника на 

підприємствах Сумщини, у середньому, склала 10012 грн (в цілому по Україні – 

11579 грн). Порівняно з червнем 2019р. розмір середньої заробітної плати  

в області збільшився на 9,6%; реальна зарплата (з урахуванням змін споживчих 

цін на товари і послуги та рівня податків) зросла на 7,7%. 

Заборгованість із виплати заробітної плати упродовж червня 2020р. 

скоротилася на 22,9 млн.грн і на 1 липня 2020р. становила 337,0 млн.грн. 

Найбільшими боржниками залишаються АТ «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання», яке винне своїм працівникам 232,4 млн.грн,  

КП Шосткинський казенний завод «Зірка» (борг 31,3 млн.грн) та ВАТ «Selmi»  

(26,4 млн.грн). 
 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Оборот роздрібної торгівлі (дані юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля)  

у І півріччі 2020р. становив 10,0 млрд.грн, що майже на рівні відповідного періоду 

минулого року. 

 

 



 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Обсяг продукції сільського господарства за січень–червень 2020р.  

в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2016р.) склав,  

за розрахунками, 1867,8 млн.грн. Виробництво валової продукції проти січня–

червня 2019р. зменшилося на 3,4%. 

У І півріччі поточного року на Сумщині вироблено 30,5 тис.т м’яса 

(реалізація худоби та птиці на забій у живій масі), 190,5 тис.т молока та  

202,7 млн.шт яєць. 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

У І півріччі поточного року підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на 22,1 млрд.грн проти 24,1 млрд.грн – торік. 

Індекс виробництва промислової продукції за підсумками січня– 

червня 2020р. становив 96,9%; у червні порівняно з попереднім місяцем – 103,2%. 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

У січні–червні 2020р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 579,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду 

минулого року становив 95,5%. 

Нове будівництво склало 47,2% від загального обсягу, ремонт (капітальний 

та поточний) – 34,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 18,7%. 
 

ТРАНСПОРТ 
 

У січні–червні 2020р. усіма видами транспорту доставлено замовникам  

2,9 млн. тонн вантажів, пасажирським транспортом перевезено 29,0 млн. 

пасажирів, що становить відповідно 83,2% та 59,6% обсягів відповідного періоду 

минулого року. 
 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У I півріччі 2020р. експорт товарів становив 421,4 млн.дол. США, або 

103,5% порівняно із I півріччям 2019р., імпорт – 421,2 млн.дол. США, або 136,3%. 

Позитивне сальдо становило 0,2 млн.дол. Зовнішньо-торговельні операції 

проводилися із партнерами із 117 країн світу. 

У I півріччі 2020р. експорт послуг становив 10,3 млн.дол. США,  

імпорт – 11,2 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом попереднього року 

експорт зменшився на 28,3% (на 4,1 млн.дол.), імпорт збільшився на 43,9%  

(на 3,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 0,9 млн.дол. Зовнішньо-торговельні 

операції проводилися із партнерами із 94 країн світу. 
 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

Індекс споживчих цін по області у червні 2020р. становив 100,7%, 

з початку року (база – грудень 2019р.) – 101,4%. 
 


