
ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. кількість населення району зменшилась на 230 осіб і, за оцінкою, на 1 листопада 2020р.
становила 25294 особи. Кількість померлих перевищила кількість живонароджених – 346 та 184 особи відповідно.
Міграційне скорочення становило 68 осіб.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2020р. відсутня.
Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі у січні–вересні 2020р. становив 214,1 млн.грн.
На 1 грудня 2020р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 671,2 тис.ц зерна. У
середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 23,9 ц.
Послугами автомобільного транспорту скористалися 48,0 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі
820,0 тис.пас.км, що відповідно на 43,1% та на 53,6% менше, ніж у січні–листопаді 2019р.
 

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА

МІСТА ПОДІЛЬСЬКА У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. кількість населення міста зменшилась на 297 осіб і, за оцінкою, на 1 листопада 2020р.
становила 39726 осіб. Кількість померлих перевищила кількість живонароджених – 490 та 246 осіб відповідно.
Міграційне скорочення становило 53 особи.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2020р. відсутня.
У січні–жовтні 2020р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без постачання та
розподілу природного газу та електричної енергії) 45,7 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх
періодів, 48,9 млн.грн (107,0% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів на кінець жовтня 2020р.
становила 16,2 млн.грн.
Обсяг реалізованих послуг у ІІІ кварталі 2020р. становив 342,9 млн.грн, з нього населенню – 5,8 млн.грн.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні–вересні 2020р. становив 420,4 млн.грн, що на
10,8% менше, ніж у січні–вересні 2019р.
Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі у січні–вересні 2020р. становив 582,3 млн.грн.
У січні–жовтні 2020р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 71,8 млн.грн, що становить
0,1% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 1784,9 грн.
У січні–листопаді 2020р. підприємствами вироблено будівельної продукції на суму 39,7 млн.грн, що становить 0,2%
у загальному обсязі по області.
 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ


