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Короткі підсумки
соціально-економічного становища м. Черкаси
Населення.
Чисельність
наявного
населення
на
території,
підпорядкованій Черкаській міськраді, на 1 січня 2019р., за оцінкою, становила
277,3 тис. осіб.
Упродовж 2018р. чисельність населення міськради зменшилась на
1572 особи внаслідок процесів природного (на 1398 осіб) та міграційного (на
174 особи) скорочення.
Соціальний захист. У січні 2019р. було призначено субсидії на оплату
житлово-комунальних послуг 4,0 тис. домогосподарств на суму 2470,9 тис.грн,
субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива у січні 2018р. було призначено 1 домогосподарству на суму
2,4 тис.грн.
Ринок праці. Кількість найманих працівників підприємств, установ та
організацій у ІV кварталі 2018р. становила 77,1 тис. осіб, що складає 35,5%
зайнятих в економіці області.
За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих
безробітних на кінець січня 2019р. становила 2214 осіб.
Кількість вакансій, заявлених підприємствами, установами та
організаціями у службі зайнятості, на кінець місяця становила 487 одиниць.
Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ та організацій у IV кварталі 2018р. порівняно
з ІV кварталом 2017р. збільшилась на 15,1% і становила 8648 грн, що у 2,3 раза
вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн) та склала 107,2%
середньообласного рівня.
Упродовж січня 2019р. загальна сума заборгованості із виплати
заробітної плати зменшилася на 31,5% і на 1 лютого 2019р. становила
28,4 млн.грн (65,1% загальної суми боргу по області).
Капітальні інвестиції. У січні–грудні 2018р. підприємствами міста
освоєно 2584,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 24,7%
загальнообласного обсягу.
Промисловість. У січні 2019р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на 2,6 млрд.грн, що становить 42,5%
від обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. У січні 2019р. підприємствами міста вироблено
будівельної продукції на 58,6 млн.грн, що становить 76,4% загальнообласного
обсягу робіт.
У 2018р. по місту прийнято в експлуатацію 62156 м2 загальної площі
житла, що на 23,8% менше порівняно з 2017р.
Транспорт. У січні 2019р. на підприємствах транспорту міста
вантажооборот зріс проти січня 2018р. на 6,7% і становив 23,4 млн.ткм. Обсяг
перевезених вантажів становив 116,3 тис.т, що на 21,8% більше обсягів січня
2018р.
Пасажирооборот у січні 2019р. зменшився проти січня 2018р. на 11,8% і
становив 34,0 млн.пас.км. Послугами пасажирського транспорту скористалися
4,8 млн. пасажирів, що на 12,2% менше обсягів 2018р.
Зовнішньоекономічна діяльність. У 2018р. обсяг експорту товарів,
здійсненого
учасниками
зовнішньоекономічної
діяльності,
склав
157036,0 тис.дол. США, що становило 20,0% експорту області, імпорту
товарів – 329103,8 тис.дол., або 65,8% імпорту області. Негативне сальдо
зовнішньої торгівлі склало 172067,9 тис.дол. Обсяг експорту у порівнянні з
2017р. збільшився на 11,1%, імпорту – на 31,4%.
Експорт послуг у 2018р. склав 21154,2 тис.дол. США, що становило
73,6% експорту області, імпорт послуг – 4967,2 тис.дол., або 23,8% імпорту
області. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами по місту було позитивним і
склало 16187,0 тис.дол. Обсяг експорту у порівнянні з 2017р. збільшився на
18,4%, імпорту – на 0,2%.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку міста станом на 31 грудня 2018р. становив
105,1 млн.дол. США. (31,4% від загального обсягу по області).

Кононенко (0472) 33-89-59

