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Повідомлення про соціально-економічне становище району
Сільське господарство
За січень - травень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами реалізовано
на забій 372 т живої ваги худоби та птиці, що на 64,1% менше відповідного періоду минулого
року. Станом на 1 червня 2018 р в господарствах обліковується 1992 гол свиней ( майже втричі
більше, ніж у минулому році на відповідну дату).
За
січень - травень 2018 року сільськогосподарськими (звітуючими)
підприємствами реалізовано 79041,4 тонн зернових і зернобобових культур, та 12039,4 тонн
насіння олійних культур. Порівняно з відповідним періодом минулого року реалізація зернових і
зернобобових культур збільшилась в 3,0 рази, а олійних – в 17,5 рази. Середня ціна продажу
зернових культур зросла на 31,6% і склала 4741,4 гривень, олійних культур відповідно на 14,5%
по 10412,9 грн за тонну.
Транспорт
Підприємствами автомобільного транспорту усіх форм власності, які виконують
вантажні перевезення на комерційній основі ( з урахуванням фізичних осіб-підприємців) за
січень-травень 2018 року перевезено 28,3 тис. т вантажів та виконано 4,0 млн. ткм. Обсяг
перевезених вантажів збільшився проти відповідного періоду минулого року в 2,2 рази,
вантажооборот – у 2,0 рази. За січень – травень п.р. ( з урахуванням фізичних осіб - підприємців)
перевезено 155,8 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 4,1 млн. пас.км. У порівнянні з січнемтравнем попереднього року обсяг перевезених пасажирів зріс у 2,1 рази, пасажирооборот – у 1,6
разів.

Капітальні інвестиції
За 1 квартал 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 61,3 млн.грн. капітальних інвестицій, або 2,9% до загального
обсягу по області.
У розрахунку на 1 особу освоєно 1847,9 гривень капітальних інвестицій, що в 1,4 рази
більше, ніж в середньому по області.
Капітальні інвестиції, які використано на будівництво житлових будівель складають
3059 тис.грн.. Прийнято в експлуатацію 834 м2 загальної площі житла, що в 1,5 рази більше
відповідного періоду минулого року.

Зовнішня торгівля товарами
За січень - квітень 2018 року підприємствами та організаціями району експортовано
товарів на суму 22531,6 тис.дол.США, що в 2,2 рази більше до січня - квітня попереднього року
та 4,9% до обласного обсягу. В той же час обсяг імпорту склав 1330,7 тис.дол США , що в 2,6
разів більше до відповідного періоду минулого року та 0,8% до загального обсягу по області.
Позитивне сальдо за січень-квітень 2018 року складає 21200,9 тис.дол. США.
Торгівля
Загальний обсяг товарообороту підприємств Крижопільського району, які
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за 1 квартал 2018 року становить 12146,7 тис. грн..
Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту торгової мережі до відповідного періоду
минулого року склав 148,0%.
Промисловість
За січень - квітень 2018 року промисловими підприємствами Крижопільського
району реалізовано продукції ( надано послуг) на суму 401772,4 тис. грн., тобто 1,6% всієї
реалізованої продукції по області. В середньому на 1 особу реалізовано продукції на 12103,8
гривень (у січні - квітні минулого року на 2569,8 гривень). Із загального обсягу реалізації
товари проміжного споживання складають 4,8% ( 19146,9 тис.грн.), споживчі товари
короткострокового використання - 94,6% (380154,4 тис. грн.).
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення у Крижопільському районі станом на 1 травня 2018
року становила 32838 осіб, постійного відповідно 32843 особи.
За січень - квітень 2018 року народилось 67 дітей, в той же час померло 204 особи.
Природне скорочення у січні - квітні п.р. склало 137 осіб.
Ціни
Згідно даних Головного управління статистики у Вінницькій області індекс
споживчих цін (індекс інфляції) по Вінницькій області у травні по відношенню до квітня 2018
року становив 100,0%, до грудня 2017 року - 103,9% ( по Україні відповідно - 100,0% і
104,4%).

Субсидії на відшкодування витрат населення
Кількість домогосподарств, які звернулись за субсидіями на оплату житловокомунальних послуг за січень-травень 2018 року склала 3044 одиниць, в тому числі у травні
1191. Призначено субсидії 1590 домогосподарствам. У травні п.р. року отримували субсидії
1394 домогосподарства. Загальна сума призначених субсидій склала 301,6 тис.грн., в тому числі
у травні 25,7 тис.грн. В середньому сума призначених субсидій у травні 70,0 гривень.
За субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива за травень п.р. звернулось 807 (з початку року
2633) осіб, з них 712 домогосподарствам ( 88,2%) субсидії призначено. Кількість
домогосподарств, які отримували субсидії у травні склала 182 одиниці. Загальна сума
призначених субсидій для відшкодування витрат на паливо з початку року становила 4249,5
тис.грн., середній розмір призначень у травні 3007,0 гривень.
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