СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ВІННИЦІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області)
НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення м.Вінниці, за оцінкою, станом
на 1 листопада 2018р. становила 370,1 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня
2018р. живими народилось 2875 осіб, померло – 3083 особи. За цей період
чисельність населення міста зменшилась на 1730 осіб.
РИНОК ПРАЦІ
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних по м.Вінниця на кінець листопада 2018р. становила 1781 особу.
Допомогу по безробіттю отримували 83,1% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 63,1% становили жінки,
41,0% – молодь у віці до 35 років.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась
на 84 особи і на кінець місяця становила 607 осіб.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець
листопада 2018р. порівняно з жовтнем п.р. збільшилось та становило 3 особи.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу
по безробіттю впродовж листопада 2018р., становила 1496 осіб. Середній
розмір допомоги по безробіттю становив 3370 грн, що на 9,5% 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 листопада 2018р. зменшилась на 16,2% і на 1 грудня 2018р.
становила 4,3 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 40,2%.
Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства-банкрути,
на які припадає 4323,4 тис.грн (99,9% загальної суми). На економічно
активних підприємствах сума боргу складає 2,8 тис.грн (0,1%).
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У січні–листопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначено 45574 домогосподарствам у сумі
39,0 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство
у листопаді 2018р. становив 926,1 грн.
Населенням міста у січні–листопаді 2018р. сплачено за житловокомунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів,
1055,4 млн.грн, що становить 91,7% нарахованої за цей період суми.
ЦІНИ
На споживчому ринку області у листопаді до жовтня 2018р. ціни
на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%.
Найбільше (в 1,3 раза) подорожчали овочі, вирощені з їхнього насіння
та цибуля ріпчаста. Капуста білокачанна зросла в ціні на 14,6%, молоко –
на 7,4%, картопля – на 7,3%, інші їстівні тваринні жири (сало) – на 4,8%, хліб
– на 1,9%, макаронні вироби – на 1,6%, сир і м’який сир (творог), риба
та продукти з риби – на 1,1%, яйця – на 0,9%, м’ясо та м’ясопродукти, цукор
– на 0,8%.
Водночас, цитрусові подешевшали на 10,3%, крупи гречані – на 1,2%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,2%, у т.ч. тютюнові
вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,6%.
Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива, в цілому на 6,8%, зумовлено, в основному, зростанням тарифу
на природний газ – на 22,9%.
Зниження цін на транспорт у цілому на 1,1%, спричинено, в основному,
здешевленням вартості палива і мастил на 2,1% та вартості автомобілів
на 1,8%.
Вартість послуг зв’язку зросла в цілому на 0,9%, у т.ч. місцевий
телефонний зв'язок подорожчав на 7,8%, мобільний зв’язок – на 0,8%.
Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,2%.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень–жовтень 2018р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (робіт, послуг) на 24997,3 млн.грн, що складає
39,9% від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
за звітний період становить 67149,6 грн.
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В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 74,0% займала
реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 18,8% –
товарів проміжного споживання, 5,7% – інвестиційних товарів, 1,5% –
споживчих товарів тривалого використання.
БУДІВНИЦТВО
У січні–листопаді 2018р. підприємствами м.Вінниці виконано
будівельних робіт на суму 3366,3 млн.грн, що становить 79,2%
загальнообласного обсягу робіт.
ТРАНСПОРТ
Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом
міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
за січень–листопад 2018р. становили 1864,5 тис.т, і в порівняні з січнем–
листопадом 2017р. залишилися майже на тому ж рівні. Вантажооборот
збільшився на 1,9% і становив 431,5 млн.ткм.
Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний вид
діяльності яких є пасажирські перевезення, в місті скористалось
16,4 млн. пасажирів, обсяг виконаного пасажирообороту становив
83,1 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–листопадом 2017р. обсяги
пасажирських перевезень та пасажирообороту зменшилися на 1,4%
відповідно.
За січень–листопад 2018р. послугами міського електротранспорту
скористалось 120,3 млн. пасажирів, що на 1,1% або на 1,4 млн. пасажирів
менше, ніж у січні–листопаді 2017р.
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