Соціально-економічне становище Миколаївської області
за січень–квітень 2018 року
Населення
Чисельність наявного населення області упродовж січня–березня
2018р. зменшилася на 2,5 тис. осіб (на 0,2%) і на 1 квітня 2018р., за оцінкою,
становила 1138,8 тис.
Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 2,4 тис. осіб,
померлих – 4,5 тис. На кожні 100 померлих приходилося 52 живонароджених.
Зайнятість та безробіття
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець квітня 2018р. становила 15,4 тис. осіб, із них допомогу
по безробіттю отримували 65,8%.
Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець
квітня 2018р. становив 2,2% населення працездатного віку, зокрема, у сільській
місцевості – 3,3%, у міських поселеннях – 1,7%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у квітні 2018р., становила 11,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги
склав 2077 грн, що дорівнювало 55,8% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у квітні порівняно з березнем зменшилась на 0,8 тис., або на 25,3%, і
на кінець місяця становила 2,3 тис.
За професійними групами найбільша кількість вакансій спостерігалася на
робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,3% від
загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – на технічних службовців
(2,2%).
За останніми даними, у загальній кількості вакансій, кожна друга була у
сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві,
кожна восьма – на підприємствах промисловості.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому
по області за місяць зросло на 1 особу і на кінець квітня п.р. становило 7 осіб.
У територіальному аспекті його значення коливалось від 2 осіб в обласному
центрі до 54 – у Врадіївському районі.
Доходи населення
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного
працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і
більше осіб) у січні–квітні 2018р. становив 7410 грн, що у 2 рази вище

законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), та на
22,3% – рівня заробітної плати в аналогічному періоді 2017р.
Самими високими були нарахування працівникам підприємств з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; складського
господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту; металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і
устатковання. Їх заробітна плата була вищою за середньообласний показник у
1,6–1,7 раза.
Водночас на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності; з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності; тимчасового розміщування й організації харчування; з виробництва
електричного устатковання розмір заробітної плати не перевищив 62% від
середнього рівня по області.
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2018р. порівняно з
відповідним періодом 2017р. становив 107,9%.
Заборгованість із виплати заробітної плати упродовж січня–квітня
2018р. збільшилась на 6% (на 6,3 млн.грн) і на 1 травня 2018р. склала
109,9 млн.грн, або 7,3% фонду оплати праці, нарахованого у квітні.
Переважаюча частка боргу зосереджена на підприємствах м.Миколаєва
(89,4%), а за видами економічної діяльності – у промисловості (82,4%).
У структурі заборгованості 75,2% складали кошти 2 тис. працівників
економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено у
середньому 41,5 тис.грн, що у 5,6 раза більше середньомісячної заробітної
плати у січні–квітні 2018р.
Соціальний захист
Упродовж січня–квітня 2018р. субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначено 29,6 тис. домогосподарств
на суму 10,7 млн.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одне
домогосподарство, у квітні склав 222 грн (у квітні 2017р. – 493 грн).
Крім того, 21,1 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
на суму 65,8 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні субсидії цього виду
на одне домогосподарство склав 2999 грн (у квітні 2017р. – 2793 грн).
У січні–квітні 2018р. населенням області сплачено за житловокомунальні послуги (без урахування електроенергії) 1073,3 млн.грн, що
становило 88,1% нарахованої за цей період суми.
Правопорушення
(за даними прокуратури Миколаївської області)
За повідомленням прокуратури області, протягом січня–квітня 2018р. у
регіоні обліковано 7 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені
органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами
2

безпеки та органами Національного антикорупційного бюро та органами
Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих
правоохоронними органами кримінальних проявів 35% – тяжкі та особливо
тяжкі.
Упродовж січня–квітня 2018р. обліковано 19 очевидних умисних вбивств
і замахів на вбивство, 26 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 3 випадки
зґвалтування (замахів на зґвалтування).
Кількість випадків крадіжок становила 3,1 тис., шахрайства – 495,
грабежів – 139, хабарництва та розбоїв – по 28 кожного випадку.
У загальній кількості кримінальних правопорушень вагому частку
(60,5%) становили злочини проти власності, яких обліковано 4,2 тис.
Від злочинів потерпіло 4,7 тис. осіб, зокрема 1,8 тис. жінок, 306 осіб
похилого віку та інвалідів І і ІІ груп, 64 неповнолітні та 31 дитина до 14 років.
Найбільша кількість потерпілих (60,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких
37,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами,
на території області постраждала 101 особа.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 68 осіб, із числа яких 22,1%
було умисно вбито, 35,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод,
пов’язаних зі злочинами, 8,8% – у результаті нанесення умисних тяжких
тілесних ушкоджень.
У січні–квітні 2018р. виявлено 1,2 тис. осіб, що вчинили злочини, з них
149 осіб – жінки та 54 особи – неповнолітні. У загальній кількості виявлених
осіб, які вчинили злочини, 32,5% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них
62,2% мали незняту або непогашену судимість), 11% вчинили злочин у групі,
10% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних
осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не
працювали і не навчалися, становила 79,2%.
Капітальні інвестиції
У січні–березні 2018р. підприємствами і організаціями області за рахунок
усіх джерел фінансування освоєно 1665 млн.грн капітальних інвестицій, що
на 9,6% більше ніж за відповідний період 2017р.
У розрахунку на одну особу населення області освоєно 1,5 тис.грн
капітальних інвестицій.
Майже всі капітальні інвестиції (99,3% загального обсягу) спрямовано у
матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні
засоби – 62,9%, будівлі та споруди – 33,5%.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 1394,3 млн.грн, або
83,7%. Частка кредитів банків та інших позик становила 5,8% (96,8 млн.грн). За
рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 2,1% капітальних інвестицій
(35,1 млн.грн).
За видами економічної діяльності найвища інвестиційна активність
спостерігалась на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів, якими освоєно 559,7 млн.грн (33,6% від
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загальнообласного обсягу інвестицій), сільського, лісового та рибного
господарства – 432,8 млн.грн (26%), промисловості – 270,3 млн.грн (16,2%).
Сільське господарство
У січні–квітні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно
з січнем–квітнем 2017р. становив 95,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах –
100,7%, господарствах населення – 94,4%.
Усіма категоріями господарств реалізовано на забій 10,8 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,9% більше, ніж у січні–
квітні 2017р., вироблено 89,0 тис.т молока (на 2,9% менше), одержано
75,0 млн.шт яєць (на 11,2% менше). У загальному виробництві м’яса частка
господарств населення становила 85,2%, молока – 83,6%, яєць – 56,4%.
За розрахунками, на 1 травня 2018р. загальна кількість великої рогатої
худоби скоротилася на 16,6% (становила 141,0 тис. голів), зокрема корів – на
6,3% (72,4 тис. голів). Кількість свиней зменшилася на 17,9% (склала 75,6 тис.
голів), овець та кіз – на 20,5% (63,2 тис. голів), птиці свійської – на 3,5%
(2462,2 тис. голів).
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно
виробленої продукції у січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р.
зменшився на 6,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,1%, а тваринництва –
збільшився на 0,3%. Середні ціни продажу зросли на 9,2%, зокрема, на
продукцію рослинництва – на 7,9%, тваринництва – на 29,7%.
На 1 травня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах та
підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та
олійних культур, було в наявності 949,4 тис.т зерна (на 24,9% більше, ніж на
початок травня 2017р.) та 176,2 тис.т насіння соняшнику (на 23,7% менше).
Промисловість
У січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року
виробництво промислової продукції зросло на 0,5%. У переробній
промисловості обсяг продукції збільшився на 1,5%. Водночас у добувній
промисловості та розробленні кар’єрів спад склав 14,3%, постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2%.
Серед галузей переробної промисловості приросту продукції одержано у
машинобудуванні (крім ремонту і монтажу машин і устатковання) – на 1%,
металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім
машин і устатковання – на 1,4%, текстильному виробництві, виробництві одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,3%, виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції – на 9,2%.
Разом з цим, знизились обсяги у виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 20,7%, виробництві
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на
6,6%, харчових продуктів та напоїв – на 4,9%.
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Будівництво
У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 500,5 млн.грн.
У порівнянні з січнем–квітнем 2017р. індекс будівельної продукції склав
102,3%.
У будівництві інженерних споруд обсяг продукції зріс на 12,2%, у
будівництві будівель – зменшився на 8,7%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали
76,5%, поточний ремонт – 14,6%, капітальний ремонт – 8,9%.
У січні–березні 2018р. в області у житлових будівлях нового будівництва
прийнято в експлуатацію 7 тис.м2 загальної площі житла, що на 55,7% менше
ніж у січні–березні 2017р.
У розрахунку на 1000 мешканців області припадало 6,1 м2 загальної
площі збудованого житла (у січні–березні 2017р. – 13,8 м2).
Переважна частка житла збудована у міських поселеннях – 5,5 тис.м2 (або
79,1% загальної площі), решта – у сільській місцевості.
Протягом І кварталу 2018р. житло вводилось лише в одноквартирних
будинках.
Транспорт
У січні–квітні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив
295,3 млн.ткм, що на 13,6% більше ніж у січні–квітні 2017р. З початку року
перевезено 1478,9 тис.т вантажів (на 2,1% більше).
Автомобільним транспортом перевезено 1444,8 тис.т вантажів, що на
1,1% більше, та виконаний вантажооборот в обсязі 279,5 млн.ткм (на 13,5%
більше).
Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі
564,9 млн.пас.км, що на 1,3% більше, та перевезено 50 млн. пасажирів (на 0,4%
менше).
Пасажирооборот автомобільного транспорту становив 457,9 млн.пас.км і
збільшився на 2,5%. Усього цим видом транспорту перевезено 33,7 млн.
пасажирів (67,3% від загальної кількості), що на 1,2% більше.
Послугами електротранспорту скористалися 16,3 млн. осіб, або 32,7%
всіх пасажирів. Кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася на
5,2%, трамваями – на 1,6%.
Водним транспортом перевезено 0,6 тис. пасажирів та виконаний
пасажирооборот в обсязі 1,2 тис.пас.км, що на 90,6% менше.
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Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
квітні 2018р. становив 6657,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,4% більше
від обсягу січня–квітня 2017р.
Роздрібний
товарооборот
підприємств
роздрібної
торгівлі
(юридичних осіб) у січні–квітні 2018р. становив 4412,2 млн.грн, що у
порівнянних цінах на 7% більше від обсягу січня–квітня 2017р.
Зовнішньоекономічна діяльність
У І кварталі 2018р. обсяг експорту товарів склав 453,1 млн.дол. США,
імпорту – 178,6 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2017р. експорт збільшився на
9,3% (на 38,7 млн.дол.), імпорт – на 5,4% (на 9,2 млн.дол.). Позитивне сальдо
становило 274,5 млн.дол.
Основу товарної структури обласного експорту визначали продукти
рослинного походження (53,1%) і продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості (28,1%).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
84,4 млн.дол., або 18,6% від загальнообласного експорту, та збільшився
порівняно з І кварталом 2017р. на 11,1%. До країн ЄС експортувалися продукти
рослинного походження – 59,3% від загального обсягу експорту, готові харчові
продукти – 28,2%. Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до
Іспанії.
Серед інших країн світу значний обсяг товарів експортувався до
Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Китаю.
Основу товарної структури обласного імпорту складали мінеральні
продукти (31,8%), механічне та електротехнічне обладнання (17,5%), засоби
наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (14,7%) та готові
харчові продукти (13,4%).
Імпорт товарів із країн ЄС становив 57,8 млн.дол., або 32,4% від
загального обсягу, та збільшився проти І кварталу 2017р. на 45,2%. З цих країн
завозилися: механічне та електротехнічне обладнання – 39% від його
загального обсягу, готові харчові продукти – 31,1%, засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,4%. Найбільші імпортні
надходження товарів здійснювалися з Польщі.
З інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з
Гвінеї, Білорусі, Китаю, Гаяни, Російської Федерації та США.
У І кварталі 2018р. експорт послуг склав 117,8 млн.дол. США, імпорт –
5,4 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2017р. експорт зменшився на 5,4% (на 6,8
млн.дол.), імпорт – на 44,1% (на 4,2 млн.дол.). Позитивне сальдо дорівнювало
112,4 млн.дол.
У структурі експорту переважали послуги з переробки матеріальних
ресурсів (65,5%) та транспортні послуги (25,7%).
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Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 21,1 млн.дол., або 18% від
загального експорту області, та зменшився порівняно з І кварталом 2017р. на
2,2%. У структурі експортованих послуг переважали транспортні послуги –
41,1%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 29,7%, послуги з ремонту
та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 19,4%.
Головними партнерами були Німеччина, Кіпр та Ірландія.
З інших країн світу найбільше послуг надавалося представникам
Швейцарії.
Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги (29,3%),
послуги, пов’язані з подорожами (28,8%), роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності (13,9%), послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (10,9%).
Імпорт послуг з країн ЄС становив 3,4 млн.дол., або 62,6% від загального
обсягу, та зменшився проти І кварталу 2017р. на 54%. Переважно
імпортувалися послуги, пов’язані з подорожами – 35% від загального обсягу
імпорту, ділові послуги – 30,6%, роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності – 13,9%, послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю – 12,8%. Основними партнерами в імпорті послуг були
Естонія, Велика Британія, Угорщина та Нідерланди.
Серед інших країн світу найбільше послуг було одержано від США,
Російської Федерації та Панами.
У січні–березні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами із 6
країн світу вкладено 8,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).
Всього обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2018р.
становив 218,6 млн.дол. та порівняно з початком року збільшився на 6,1%.
У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) склав 190,9 дол.
Інвестиції надійшли з 45 країн світу, зокрема з Кіпру (105,7 млн.дол.),
Нідерландів (47,3 млн.дол.), Сінгапуру (28,8 млн.дол.) та Бельгії (10,9 млн.дол.).
Значний обсяг іноземного капіталу зосереджений на підприємствах
промисловості – 92,1 млн.дол. (42,1% загальнообласного обсягу прямих
інвестицій) та транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності – 82 млн.дол. (37,5%).
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області, внесених в
економіку інших країн світу з початку інвестування, на 1 квітня 2018р. склав
0,8 млн.дол.
Споживчі ціни
За січень–квітень 2018р. на споживчому ринку Миколаївської області
ціни підвищились на 4,4% (по Україні – також на 4,4%, без урахування
тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).
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Продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 5,7%.
Овочі подорожчали на 24%, фрукти – на 20,7%. На 15,8–5,7% здорожчали
часник, сіль, пшоно, крупи ячні та манні, маргарин, здобні вироби, хліб,
макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з неї, сметана.
Разом з цим, крупи гречані подешевшали на 17%, сало – на 8,4%, молоко – на
7,7%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 5,6% більше.
Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
збільшилась на 1,4% внаслідок зростання вартості газу скрапленого для
побутових потреб на 16,2%, водовідведення – на 5% та водопостачання – на
1,6%, гарячої води, опалення – на 3,2%.
Ціни у сфері зв’язку зросли на 4,9%, охорони здоров’я – на 4,5%,
відпочинку і культури – на 3,8%, транспорту – на 3,2%, ресторанного і
готельного бізнесу – на 2,4%.
Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 4% дорожче.
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