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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

МІСТА ВІННИЦІ ЗА 2018 РІК 
(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області) 

 

 

 

НАСЕЛЕННЯ 
 

Чисельність наявного населення м.Вінниці, за оцінкою, станом  

на 1 грудня 2018р. становила 369,9 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 

2018р. живими народилось 3147 осіб, померло 3433 особи. За цей період 

чисельність населення міста зменшилась на 1915 осіб. 
 

РИНОК ПРАЦІ  
 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих 

безробітних по м.Вінниця на кінець грудня 2018р. становила 1937 осіб. 

Допомогу по безробіттю отримували 85,8% осіб, які мали статус 

безробітного. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 60,8% 

становили жінки, 38,8% – молодь у віці до 35 років. 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби 

зайнятості, у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. зменшилась на           

471 особу і на кінець місяця становила 136 осіб. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець 

грудня 2018р. порівняно з листопадом збільшилось та становило 14 осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж грудня 2018р., становила 1369 осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 3569 грн, що на 4,1% менше законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). 

 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по 

м.Вінниця впродовж грудня 2018р. збільшилась на 17,9% і на 1 січня 

2019р. становила 5,1 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за 

кількістю найманих працівників). 

У загальній сумі заборгованості Вінницької області питома вага 

м.Вінниці становить 43,0%. 

 Уся сума заборгованості припадає на підприємства-банкрути –                

5,1 млн.грн (100,0%).  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

У січні–грудні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг призначено 51007 домогосподарствам у сумі           

44,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство 

у грудні 2018р. становив 982,9 грн.  

Населенням міста у січні–грудні 2018р. сплачено за житлово-

комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 

1188,8 млн.грн, що становить 86,6% нарахованої за цей період суми.  
 

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ 
 

За повідомленням прокуратури, у 2018р. в м.Вінниця обліковано 

4799 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами 

Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, 

органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного 

бюро розслідувань). У порівнянні з 2017р. кількість злочинів по місту 

зменшилась на 10,5%. 

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами 

кримінальних проявів 40,5% (на 4,3 в.п. більше, ніж у 2017р.) – тяжкі та 

особливо тяжкі. 

В 2018р. у м.Вінниця зареєстровано 22 умисних тяжких тілесних 

ушкодження та 17 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство  

(в 1,7 раза та в 2,1 раза, відповідно, більше, ніж за 2017р.). У 2018р. у місті 

зафіксовано 3 зґвалтування і замахи на зґвалтування (в 3,0 раза більше, ніж 

у 2017р.). Порівняно із 2017р. кількість крадіжок (1677), шахрайств (349) 

та розбоїв (20) зменшилася на 28,2%; 39,2% та 20,0% відповідно. Проте 

кількість грабежів (170) та хабарництва (75) збільшилася відповідно на 

19,7% та 21,0%. 

У 2018р. в місті зареєстровано 101 злочин, скоєний групою осіб, у 

стані алкогольного сп’яніння вчинено 63 правопорушення. Протягом 

2018р. обліковано 569 правопорушень, скоєних особами, які раніше вже 

вчиняли злочини, 67 правопорушень було скоєно малолітніми та 

неповнолітніми або за їх участю. Серед виявлених осіб (800), які вчинили 

кримінальні правопорушення, 43,8% раніше вже ставали на злочинний 

шлях; 7,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 3,9% – малолітні 

та неповнолітні.  
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ЦІНИ 
 

На споживчому ринку області у грудні до листопада 2018р. ціни на 

продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. 

Найбільше (на 21,9% та 21,8%) подорожчали капуста та картопля. 

Овочі, вирощені з їхнього насіння зросли в ціні на 15,6%, коренеплоди, 

цибуля та гриби – на 13,3%, хліб – на 3,1%, банани – на 2,7%, сметана з 

підвищеним вмістом жиру – на 3,0%, молоко – на 1,8%, масло – на 1,7%, 

інші їстівні тваринні жири (сало) – на 1,6%, олія соняшникова та 

кисломолочна продукція – на 1,4%, макаронні вироби – на 0,7%. Водночас, 

яйця подешевшали на 1,6%. 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,3%,  

у т.ч. тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,7%. 

Зниження цін на транспорт в цілому на 2,5%, спричинено, в 

основному, здешевленням вартості палива і мастил на 6,8%. 

Вартість послуг зв’язку зросла в цілому на 0,8%, у т.ч. мобільний 

зв’язок подорожчав на 1,7%. 

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 3,6%.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

За січень–листопад 2018р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (робіт, послуг) на 28211,9 млн.грн, що складає 

40,4% від загальнообласного обсягу. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення 

за звітний період становить 75784,9 грн. 

В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 73,7% 

займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 

19,2% – товарів проміжного споживання, 5,7% – інвестиційних товарів, 

1,4% – споживчих товарів тривалого використання. 

  
БУДІВНИЦТВО 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних 

робіт) підприємствами м.Вінниці у 2018р. становив  4502,0 млн.грн, що 

становить 81,2% загальнообласного обсягу робіт.  

ТРАНСПОРТ 
 

Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-

підприємцями) за 2018р. становили 2039,4 тис.т, і в порівняні з 2017р. 



4 

 

зменшилися на 0,9%. Вантажооборот збільшився на 0,4% і становив  

476,1 млн.ткм.  

Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний 

вид діяльності яких є пасажирські перевезення, в місті скористалось  

17,8 млн. пасажирів, обсяг виконаного пасажирообороту становив  

90,3 млн.пас.км. У порівнянні з 2017р. обсяги пасажирських перевезень та 

пасажирообороту зменшилися на 2,1% і 2,4% відповідно. 

За 2018р. послугами міського електротранспорту скористалось  

131,7 млн. пасажирів, що на 1,6% або на 2,1 млн. пасажирів менше, ніж  

у 2017 році. 

 


