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Населення. На 1 лютого п.р. в області, за оцінкою, чисельність наявного 
населення становила 1259,0 тис. осіб. Упродовж січня 2016р. спостерігалось 
скорочення населення у кількості 197 осіб, у т.ч. за рахунок міграційного скорочення на 
57 осіб та природного зменшення на 140 осіб.  

Соціальний захист. У січні 2016р. було призначено субсидії: для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 10,2 тис. 
домогосподарств (92,8% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за 
субсидіями) на суму 18,4 млн.грн.  

Зайнятість та безробіття. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по 
області залишився на рівні попереднього місяця і на кінець лютого 2016р. склав 1,2% 
населення працездатного віку. 

Заробітна плата. У січні 2016р. середня номінальна заробітна плата одного 
штатного працівника становила 3419 грн, що на 24,6% менше, ніж у грудні 2015р. та на 
28,9% більше, ніж у січні 2015р. Її розмір у 2,5 раза перевищував рівень законодавчо 
встановленого державного соціального стандарту (з 1 вересня 2015р. встановлена 
мінімальна заробітна плата у розмірі 1378 грн).  

Індекс реальної заробітної плати у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. склав 
73,4%, а порівняно з січнем 2015р. – 86,9%. Загальна сума заборгованості з виплати 
заробітної плати протягом січня 2016р. збільшилась на 10,2% і станом на 1 лютого 
2016р. склала 6565,5 тис.грн. У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати 
85,5% припадало на економічно активні підприємства. 

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний 
товарооборот торгової мережі підприємств-юридичних осіб, які здійснюють діяльність 
із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і 
фізичними особами-підприємцями за січень–лютий п.р. склав 3991,7 млн.грн, що на 
2,1% більше, ніж за січень–лютий 2015р.  

Капітальні інвестиції. Підприємствами та організаціями області за січень–
грудень 2015р. освоєно, за рахунок усіх джерел фінансування, 3634,8 млн.грн 
капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах склало 114,1% від обсягів за 
відповідний період 2014р. 

Сільське господарство. У січні–лютому 2016р. загальне виробництво продукції 
сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2015р. скоротилося на 1,4%, 
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 2,2%, у господарствах населення – на 
1,4%.  
 Промисловість. У лютому 2016р. порівняно з січнем п.р. та лютим 2015р. індекс 
промислової продукції становив відповідно 118,8% та 109,2%. За підсумками січня–
лютого 2016р. порівняно з аналогічним періодом 2015р. виробництво продукції 
зменшилося на 6,5%.  

Будівництво. У січні–лютому 2016р. підприємствами та організаціями області 
виконано будівельних робіт на суму 22453 тис.грн. Індекс будівельної продукції у 
січні–лютому 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 
89,2%. 

Транспорт. Протягом січня–лютого п.р. підприємствами транспорту перевезено 
734,2 тис.т вантажів, що на 4,4% більше від обсягів вантажних перевезень за січень–
лютий 2015р. Вантажооборот скоротився на 4,7% і склав 995,6 млн.ткм.  

Послугами пасажирського транспорту у січні–лютому 2016р. скористалися 8,0 
млн. пасажирів і виконано пасажирооборот в обсязі 376,8 млн.пас.км, що становило 
відповідно 93,7% та 174,3% від обсягів січня–лютого 2015р.  



Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі 
товарами за січень 2016р. становив 77,1 млн.дол. США, імпорту – 77,8 млн.дол. США. 
Порівняно з січнем 2015р. обсяги експорту товарів зменшено на 9,9%, а імпорту товарів 
– на 2,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 0,7 млн.дол. США. 

Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області, у лютому 2016р. порівняно 
січнем п.р. склав 99,5%, по країні – 99,6%. За січень–лютий п.р. по відношенню до 
грудня 2015р., відповідно –100,4% та 100,5%. 

 


