
Підсумки соціально-економічного становища Подільського
району у січні–листопаді 2019 року

У результаті загального скорочення у січні–жовтні 2019р. кількість населення району зменшилась на 202 особи і, за
оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 25597 осіб.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2019р. відсутня.

У січні–жовтні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2840
домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 1041,8 тис.грн.

Крім того, у січні–жовтні 2019р. 1423 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою
становила 4209,4 тис.грн.

У січні–жовтні 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 42,4 млн.грн.
Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 42,1 тис.грн (99,4% нарахованих сум). Заборгованість
населення з платежів станом на кінець жовтня 2019р. становила 7086,7 тис.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні–вересні 2019р. становив 2344,8 тис.грн і
зменшився проти січня–вересня 2018р. на 60,9%.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі у січні–вересні 2019р. становив 36,2 млн.грн.

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) у підприємствах під урожай 2020р.
становили 21999 га, що на 1,7% більше, ніж під урожай 2019р., у т.ч. культури зернові на зерно – 20596 га (на
10,2% більше).

У січні–листопаді 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій
сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 189 ц, молока – 346 ц.

За оперативними даними, на 1 грудня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 78 голів, у
тому числі корів – 13 голів. Кількість свиней становила 249 голів, овець та кіз – 574 голови.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 84,4 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі
1766,7 тис.пас.км, що відповідно на 5,1% та на 18,4% більше, ніж у січні–листопаді 2018р.
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Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській
області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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