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На 1 січня 2021р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді,  

за оцінкою, за попередніми даними, чисельність наявного населення складала 

262,5 тис. осіб. Упродовж 2020р. чисельність населення зменшилася  

на 2442 особи, у т.ч. за рахунок природного скорочення на 2317 осіб, за рахунок 

міграційного – на 125 осіб.  
 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ  

та організацій у ІV кварталі 2020р. складала 71,3 тис. осіб. Розмір 

середньомісячної заробітної плати становив 11721 грн, що на 8,8% перевищує 

середньообласний показник та у 2,3 раза – рівень мінімальної заробітної плати, 

яка складала 5000 грн на кінець 2020р. Відносно ІV кварталу 2019р. середня 

заробітна плата зросла на 13,2%.  

  
Упродовж грудня 2020р. загальна сума заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах обласного центру зменшилася  

на 2,7 млн.грн, або на 1,0%, і на 1 січня 2021р. становила 276,6 млн.грн. 

Найбільшим боржником залишається АТ «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання», яке винне своїм працівникам 235,9 млн.грн. 

 

Мешканці міста на кінець грудня 2020р. за постачання теплової енергії  

та гарячої води заборгували 312,2 млн.грн, за постачання та розподіл 

природного газу – 171,2 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 

67,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –  

39,9 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 18,3 млн.грн. 

 

У 2020р. підприємства м.Суми реалізували промислової продукції  

на суму 21281,1 млн.грн, або 45,9% від загальнообласного обсягу реалізації.  

У структурі реалізації 66,7% склала продукція переробної промисловості, в якій 

в свою чергу, переважає продукція підприємств з виробництва гумових  

і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;  

з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устатковання; металургійного виробництва, 

виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання. 

 

У 2020р. підприємствами обласного центру вироблено будівельної 

продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1334,1 млн.грн,  

що становить 80,4% загальнообласного обсягу будівництва. Переважну частку 

робіт виконано на будівництві житлових та нежитлових будівель (74,7% 

загального обсягу), решту – на будівництві інженерних споруд. Нове 

будівництво склало 39,0% від загального обсягу виробленої будівельної 

продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 40,8%, реконструкція  

та технічне переоснащення – 20,2%. 

 



 

У 2020р. прийнято в експлуатацію 27,5 тис.м2 загальної площі житлових 
будівель, що становить 56,2% від загальнообласного обсягу прийнятого в 
експлуатацію житла. У 2020р. здано в експлуатацію 345 нових квартир. 
Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становить 79,6 м2. 

 

У 2020р. підприємствами автомобільного транспорту міста перевезено 

339,7 тис.т вантажів, що на 12,7% менше, ніж у 2019р., одночасно виконаний 

ними вантажообіг збільшився на 6,3% і склав 385,5 млн.ткм. 

 

У 2020р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено  

16586,6 тис. пасажирів і виконано пасажирообіг в обсязі 70,8 млн.пас.км.  
 


