РЕГІОН

У

ФОКУСІ

Короткі підсумки
соціально-економічного становища Миколаївської області за І півріччя 2017 року
Середньомісячна номінальна
заробітна плата

Народжуваність
на 1000 осіб
8,6 особи

штатного працівника підприємств, установ та організацій
становила 6282 грн, що на 38,2% більше ніж у 2016 р.

Чисельність
наявного
населення
області на
01.07.2017
1144,4 тис.
осіб

Демографічна
ситуація

Смертність
на 1000
осіб
15,7 особи

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін
споживчих цін) відносно І півріччя 2016р. становив
120,1%.

Оборот роздрібної торгівлі

На 100 померлих кількість
живонароджених
55 осіб

На Миколаївщині
проживає 2,7%
наявного населення
України

Призначено субсидії
для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг – 72,2 тис. домогосподарств на
суму 47,6 млн.грн; готівкою на відшкодування витрат
для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива – 28,2 тис. домогосподарств
на суму 78,6 млн.грн.

Рівень безробіття
населення віком 15–70 років (за методологією МОП)
склав 10,3%, працездатного віку – 10,7%, що вище
відповідних показників І півріччя 2016р. на 0,4 та 0,5 в.п.

у січні-червні 2017р. склав 8112,5 млн.грн, що у
порівняних цінах на 7% вище рівня відповідного
періоду попереднього року.

Індекс сільськогосподарської
продукції
порівняно з січнем-червнем 2016р. становив 84%, у т.ч. в
аграрних підприємствах – 66,5%, у господарствах населення – 91,3%.

Індекс промислової продукції
порівняно із січнем-червнем 2016р. становив 104,3%.
У переробній промисловості обсяг продукції збільшився на
3,9%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,1%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 19%.

Індекс будівельної продукції

Транспорт
Підприємствами транспорту перевезено 2,2
млн.т вантажів, що на 11,4% менше ніж у січнічервні 2016 р.
Усіма видами транспорту перевезено 69,6 млн.
пасажирів, що на 1,9% більше ніж у січні-червні
2016р.

Послугами електротранспорту скористалися 25,4
млн. осіб, або 36,5% всіх пасажирів. Кількість
пасажирів, перевезених тролейбусами збільшилась на 6,6% і становила 13,3 млн. пасажирів, трамваями - зменшилась на
6,9% і склала 12,1 млн. пасажирів.

Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів склав 862,1 млн.дол. США,
що на 18,8% більше, ніж у січні-червні 2016 р., імпорту – 368,6 млн.дол. США, що на 6,8% більше, ніж у
січні-червні 2016 р.
Експорт послуг збільшився на 22,1% і склав 232,8
млн.дол. США, імпорт – зменшився на 23,5% і дорівнював 16,3 млн.дол. США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 01.07.2017 р.
становив 215,3 млн.дол. та порівняно з початком 2017 р. зріс на 0,8% .

Індекс споживчих цін
по області у червні 2017р. порівняно з груднем
2016 р. склав 108,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої
стали коштувати на 12,4% більше,а саме: овочі
подорожчали на 63,9%, фрукти - на 60,9%, м'ясо
та м'ясопродукти - на 16,7%, цукор - на 9,9%,
безалкогольні напої - на 6,3%, хліб - на 4,9%,
риба та продукти з риби - на 4,8%, олія та жири на 3,6%.
Разом з цим, яйця подешевшали на 41,6%, молоко - на 9,6%.

Рівень зайнятості
населення віком 15–70 років склав 57,3%, працездатного віку – 66,8%, що нижче відповідних показників І півріччя 2016р. на 0,7 та 0,1 в.п.

порівняно з січнем-червнем 2016р. склав 88,5%.
Підприємствами області будівельних робіт виконано на суму

762,4 млн.грн.
Прийнято в експлуатацію 51,1 тис.м2 загальної площі житла,
що на 17% більше ніж у січні-червні 2016р.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 12,7%.
Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на
11,9%, в основному, під впливом зростання вартості водопостачання та водовідведення на 50% і 33,7%, відповідно, послуг с утримання будинків та прибудинкових
територій - на 42,4%, електроенергії - на 28,1%.
Водночас одяг і взуття подешевшали на 7,5%.

СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

В соціальній мережі FACEBOOK створено акаунт Державної служби статистики. На сторінку можна перейти, набравши в пошуковому рядку у Facebook: «Державна служба статистики
України». На цій сторінці щоденно
оприлюднюються повідомлення про
експрес-випуски, статистична інформація та інші матеріали.

Головне управління статистики пропонує всім зацікавленим користувачам статистичні дані й аналітичну інформацію з різних питань соціальноекономічного розвитку області. При підготовці статистичних продуктів використовується значний за обсягом масив інформації про стан і динаміку соціально-економічних процесів і явищ у регіоні та Україні, яка постійно оновлюється.
Статистичні продукти Головного управління статистики будуть корисні в управлінській діяльності, плануванні, бізнесі,, науковій роботі.
У ІV кварталі 2017 року до Вашої уваги пропонуємо наступні статистичні видання:
ЖОВТЕНЬ
Статистичні бюлетені:
- “Стан зареєстрованого ринку праці Миколаївської області”
- “Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства”

WEB-РЕСУРСИ

- “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області”
- “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств м.Миколаєва”

До Ваших послуг інформаційні ресурси
офіційного веб-сайту
Головного управління статистики
www.mk.ukrstat.gov.ua

Доповідь “Ринок праці Миколаївщини у 2016 році”
Збірник “Промисловість Миколаївської області у 2016 році”
ЛИСТОПАД
Статистичні бюлетені:
- “Розподіл померлих від зовнішніх причин смерті”
- “Прийняття в експлуатацію будівель та споруд у Миколаївській

На сайті Ви знайдете всебічну статистично-аналітичну інформацію щодо широкого кола статистичних показників соціальноекономічного розвитку області.

області”

- “Інвестиційна діяльність у Миколаївській області”
- “Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у Миколаївській області влітку 2017 року”
Доповідь «Розвиток малого підприємства Миколаївської області у 2016 році»
ГРУДЕНЬ
Статистичні бюлетені:
- “Витрати і ресурси домогосподарств області
- “Оплата праці та соціально-трудові відносини у Миколаївській області”
- “Оптова торгівля у Миколаївській області”
- “Основні показники роздрібного товарообороту підприємств області”
- “Посів озимих культур під урожай 2018 року”
- “Зовнішня торгівля товарами у Миколаївській області”
- “Зовнішня торгівля послугами у Миколаївській області”
Збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Миколаївської області у 2016 році»

Надання користувачам статистичних продуктів здійснюється в електронному форматі та на платній основі (відповідно до ст. 24 ЗУ "Про державну статистику" та постанови КМУ "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"
від 8 листопада 2000 року № 1659).
Для оформлення замовлень та отримання статистичних видань (інформації), прохання звертатись до сектору поширення інформації, комунікацій із користувачами
та громадськістю (кім 38).

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ,
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
запрошує на навчання для здобуття якісної та доступної європейської освіти за спеціальностями:
прикладна статистика та аналітика;
економіка і кібернетика;
облік, аудит та оподаткування;
фінанси, банківська справа та страхування;
■ міжнародний менеджмент.
■
■
■
■

ДО ВІДОМА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Головне управління статистики надає фізичним особампідприємцям послугу з видачі довідки про визначення класифікаційних даних.
Вартість послуги з видачі довідки
становить 25,94 грн (протягом одного
робочого дня).
Для отримання довідки необхідно
звертатися до відділу ведення ЄДРПОУ
та реєстру статистичних одиниць за
адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75,
кім. 17, тел. 50 08 28.

