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ПРЕС-ВИПУСК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Населення. На 1 січня 2019р. у Ужгородському районі, за оцінкою,
чисельність наявного населення становила 71,6 тис. осіб. Упродовж 2018р.
чисельність наявного населення не змінилася.
Соціальний захист. Упродовж 2018р. в Ужгородському районі за
субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
звернулось 11,0 тис. домогосподарств. Призначено субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6,6 тис. домогосподарств. Сума
призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 2018р. становила
2,0 млн.грн.
Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня
2018р. склала 177 осіб, що на 5,4% більше, ніж на кінець 2017р.
Заробітна плата. У ІV кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата
штатного працівника становила 12327 грн, що на 37,5% більше, ніж у
середньому по області.
Капітальні інвестиції. Підприємствами та організаціями району за
рахунок усіх джерел фінансування за 2018р. освоєно 1419,5 млн.грн капітальних
інвестицій, що склало 20,4% до загальнообласного обсягу.
Сільське господарство. Протягом 2018р. у господарствах усіх категорій
вироблено 3,7 тис.т м'яса, 18,5 тис. т молока.
У 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району зібрано
411082,5 тис.ц зернових та зернобобових культур, господарствами населення –
344632,2 тис.ц.
Промисловість. Обсяг реалізації промислової продукції (товарів, послуг)
за 2018р. склав 9391,5 млн.грн, що складає 39,4% в загальнопромисловому
обсязі області.
Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу за 2018р. склав
131194,7 грн, при 18935,6 грн – по промисловості області.
Будівництво. У 2018р. підприємствами та організаціями району
вироблено будівельної продукції на суму 258,4 млн.грн, що склало 19,0% у
загальнообласному обсязі будівельних робіт.
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове
будівництво) в районі у 2018р. склала 47,0 тис.м2, що на 45,3% більше проти

2017р. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1195 тис.м2 (0,7%
загальної площі по області), у сільській місцевості – 45766 тис.м2 (17,6%).
Транспорт. За 2018р. підприємствами автомобільного транспорту району
перевезено (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особамипідприємцями) 235,4 тис.т вантажів, що на 0,4% більше, ніж у 2017р.
Автомобільний вантажооборот досяг 198,9 млн.ткм, що на 8,3% менше від
обсягів 2017р.
Послугами пасажирського автомобільного транспорту у 2018р. (з
урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями)
скористалися 1,3 млн. пасажирів, що на 37,0% менше, ніж у 2017р.
Автомобільний пасажирооборот зменшився на 31,8% і склав 41,9 млн.пас.км.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі
послугами за 2018р. становив 56,9 млн.дол. США, імпорту –
13,2 млн.дол. Порівняно з 2017р. обсяги експорту послуг збільшено на 23,5%,
імпорту – на 23,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило
43,7 млн.дол. США.
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