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Соціально-економічне становище Берегівського району за 2018 рік
Населення. На 1 січня 2019р. у Берегівському районі, за оцінкою,
чисельність наявного населення становила 50,5 тис. осіб. Упродовж 2018р. мало
місце загальне зменшення населення на 296 осіб.
Соціальний захист. Протягом 2018р. було призначено субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3,4 тис.
домогосподарств, що становило 126,6% від загальної кількості домогосподарств,
які звернулися за субсидіями (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у
2017р., але призначено їм було тільки у 2018р. та тих, яким продовжено надання
субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. №
848). Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг
у 2018р. склала 1668,2 тис.грн., що на 74,2% менше відповідного показника 2017р.
Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р.
склала 166 осіб, що на 16,2% менше, ніж на кінець 2017р.
Заробітна плата. У ІV кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата
штатного працівника становила 7875 грн, що на 12,1% менше, ніж у середньому по
області.
Заборгованість із виплати заробітної плати у Берегівському районі на
1 січня 2019р. відсутня.
Роздрібна торгівля. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної
торгівлі у 2018р. склав 259,6 млн.грн, що становить 1,9% в загальнообласному
обсязі.
Сільське господарство. За попередніми даними у 2018р. у господарствах
усіх категорій вироблено 4,9 тис.т м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у
живій вазі), 12,7 тис.т молока та 28,0 млн.шт. яєць. Порівняно з попереднім роком
виробництво яєць та молока збільшилось відповідно на 5,6%, 6,8%, тоді як
виробництво м’яса зменшилося на 0,9%.
За розрахунками на 1 січня 2019р. у всіх категоріях господарств, порівняно з
показником на відповідну дату 2018р., зросла чисельність поголів’я свиней, овець
та кіз, птиці, разом з тим зменшилась чисельність великої рогатої худоби – на
4,6%, у т.ч. корів – на 0,6%.
Промисловість. Обсяг реалізації промислової продукції за 2018р. склав
268,1 млн.грн, що складає 1,1% в загальнопромисловому обсязі області.

Будівництво. У 2018р. підприємствами та організаціями району вироблено
будівельної продукції на суму 8,9 млн.грн. Загальна площа прийнятих в
експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) склала 7,1 тис. м2.
Транспорт. Підприємствами транспорту у 2018р. перевезено 24,7 тис.т
вантажів, що становить 100,8% від обсягу 2017р. Вантажооборот підприємств
транспорту становив 25,8 млн.ткм, що на 1,1% менше, ніж у 2017р.
Послугами пасажирського транспорту у 2018р. скористалися 0,4 млн.
пасажирів і виконано пасажирооборот в обсязі 9,0 млн.пас.км.
Зовнішньоекономічна діяльність. У 2018р. обсяг експорту зовнішньої
торгівлі товарами району склав 16,2 млн.дол. США, обсяг імпорту – 11,1 млн.дол. і
порівняно з попереднім роком обсяг експорту та імпорту збільшився, відповідно,
на 20,7% та 15,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило
5,1 млн.дол.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 2018р. становив
5,9 млн.дол. США і збільшився, порівняно з 2017р., на 24,7%.
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