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Короткі підсумки  

соціально-економічного становища м. Черкаси  

 

Населення. Чисельність наявного населення на території, 

підпорядкованій Черкаській  міськраді,  на  1 жовтня 2017р., за оцінкою, 

становила 278,8 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність 

населення зменшилась на 3676 осіб.  
 

Соціальний захист. У січні–жовтні 2017р. було призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 89,3 тис. 

домогосподарств (95,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за 

субсидіями) на суму 44695,5 тис.грн.  
 

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості кількість 

зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 2028 осіб. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, на кінець 

місяця становила 817 одиниць. При цьому навантаження зареєстрованих 

безробітних склало 2 особи на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду).  
 

Заробітна плата. Упродовж жовтня 2017р. загальна сума заборгованості 

із виплати заробітної плати збільшилася на 14,0% і на 1 листопада 2017р. 

становила 65,8 млн. грн (67,0% загальної суми боргу по області). 
 

Капітальні інвестиції. У січні–вересні 2017р. підприємствами міста 

освоєно 1476,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 30,2% 

загальнообласного обсягу. На кожного мешканця міста припало 5255,6 грн 

капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету – 5223,5 грн). 

 

Промисловість. У січні–жовтні 2017р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на 19510,8 млн.грн, що становить 

42,0% від обсягу реалізованої продукції по області. 
 

Будівництво. У січні–жовтні 2017р. підприємствами міста виконано 

будівельних робіт на 535,3 млн.грн, що становить 65,8% загальнообласного 

обсягу робіт. 

У січні–вересні 2017р. по місту прийнято в експлуатацію 56328 м2 

загальної площі житла, що у 4,3 раза більше порівняно з січнем–вереснем 

2016р. 
 

Транспорт. За січні–жовтні 2017р. підприємствами автомобільного 

транспорту міста перевезено 1188,4 тис.т вантажів (27,7% від загальних 

перевезень області). Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяги перевезень 



   

вантажів збільшилися на 47,5%. Вантажооборот зріс на 34,1% і становив                           

274,4 млн.ткм. 

Пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом (з 

урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися             

35,4 млн пасажирів, що на 1,9% більше обсягів січня–жовтня 2016р. Виконана 

при цьому пасажирська робота дорівнює 281,9 млн.пас.км, що на 1,7% більше 

обсягів відповідного періоду 2016р. 
 

Зовнішньоекономічна діяльність. За січень–вересень 2017р. обсяг 

експорту та імпорту товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної 

діяльності, склав відповідно 101,1 млн.дол. США та 160,2  млн.дол., що 

становило 23,0%  та 57,3% до загальнообласного обсягу. Негативне сальдо 

зовнішньої торгівлі склало 59,1 млн.дол. Обсяг експорту у порівнянні з січнем–

вереснем 2016р. зменшився на 24,7%,  імпорту – збільшився на 33,9%. 
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