Соціально-економічне становище Житомирської області за січень–листопад 2020 року

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Чисельність
наявного
населення області, за оцінкою,
на 1 листопада 2020р. становила
1198,7 тис. осіб. Упродовж січня–
жовтня
2020р.
кількість
населення області зменшилась на
9463
особи.
Зменшення
населення відбулося за рахунок
природного
та
міграційного
скорочення – на 8978 та 485 осіб
відповідно.
Кількість живонароджених у
січні–жовтні 2020р. становила
7723 особи, померлих – 16701
особа.

РИНОК ПРАЦІ

НАСЕЛЕННЯ

Повідомлення Головного управління статистики у Житомирській області

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої
сили віком 15 років і старше за 9 місяців 2020р. становила 553,3 тис. осіб, з них у
віці 15–70 років – 550,7 тис. осіб, що на 4,9% та на 4,8% відповідно менше, ніж за
9 місяців 2019р.
У складі робочої сили, серед осіб віком 15 років і старше, 89,5% належали до
зайнятих осіб, а решта 10,5%, відповідно до методології Міжнародної організації
праці (МОП) класифікувалися як безробітні.
Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 495,2 тис. осіб,
з них у віці 15–70 років – 492,6 тис. осіб, що менше, порівняно з 9 місяцями 2019р.
на 6,0% та на 5,9% відповідно.
За 9 місяців 2020р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив
49,1% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 55,7%.
Кількість безробітного населення віком 15 років і старше, як і у віці 15–70 років,
відповідно до методології МОП, складала 58,1 тис. осіб.
Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 10,5%, а
серед осіб віком 15–70 років – 10,6%.
Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше за
9 місяців 2020р. становила 456,2 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 333,9 тис. осіб,
що складає 45,2% та 37,7% населення відповідного віку.

У січні–листопаді 2020р. середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій
(з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 9366 грн і порівняно з січнем–листопадом 2019р. збільшилася на
11,3%.
Найбільш оплачуваними були працівники, зайняті у виробництві напоїв, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів хімічних речовин і хімічної продукції, у сфері фінансової та страхової діяльності, розмір заробітної плати яких перевищив
середній показник у 2,1–1,5 раза.
Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників, зайнятих у сфері тимчасового розміщування й організації
харчування, на підприємствах з виробництва електричного устатковання, іншої продукції промисловості, та у наданні інших видів
послуг, не перевищив дві третини середнього рівня по економіці.
Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2020р. до січня–листопада 2019р. дорівнював 109,4%.
Загальна сума боргу з виплати заробітної плати упродовж січня–листопада 2020р. збільшилась на 2,0 млн.грн, або на 18,3%
і на 1 грудня 2020р. становила 13,2 млн.грн, що складає 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2020р.

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області»

БУДІВНИЦТВО

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

за січень–листопад 2020 року
У
січні–листопаді
2020р.
населенню
області
за
житловокомунальні
послуги
нараховано
3683,9 млн.грн. Сплачено, включаючи
погашення боргів попередніх періодів,
3614,0
млн.грн,
або
98,1%
від
нарахувань.
На
кінець
листопада
2020р.
заборгованість населення зі сплати за
постачання теплової енергії та гарячої
води становила 296,7 млн.грн, за
постачання та розподіл електричної
енергії
–
124,2
млн.грн,
за
централізоване
водопостачання
та
водовідведення – 78,7 млн.грн, за
управління
багатоквартирним
будинком – 55,2 млн.грн, за надання
послуг
з
вивезення
побутових
відходів – 17,9 млн.грн.
У
січні–листопаді
2020р.
з
населенням
було
укладено
3287
договорів
щодо
погашення
реструктуризованої заборгованості на
загальну суму 15662,4 тис.грн. Сума
внесених платежів, з урахуванням
довгострокових договорів, становила
14733,6 тис.грн.

За розрахунками Держстату індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за
листопад 2020р. до попереднього місяця склав 101,9%, з початку року –
103,6%.
За січень–листопад 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої зросли на 2,3%.
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились загалом на 8,0%
за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 18,5%.
Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
збільшилась на 8,8% внаслідок підвищення ціни природного газу на 62,2%,
тарифів на каналізацію – на 32,0%, водопостачання – на 29,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 8,2% відбулося за рахунок
подорожчання амбулаторних послуг – на 12,9%, послуг лікарень – на 11,3%.
Підвищення цін у сфері транспорту на 4,2% зумовлено, головним чином,
зростанням ціни автомобілів на 16,4%, вартості транспортних послуг на
13,3%. Поряд з цим, зафіксовано здешевлення велосипедів на 14,8%,
палива та мастил – на 11,9%.
Також знизились ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку
та поточне утримання житла на 4,2%, одяг і взуття – на 3,5%, у тому числі
взуття – на 6,7%, товари (послуги) сфери відпочинку і культури – на 3,2%,
зокрема, на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки
інформації – на 16,0%.
Ціни на послуги сфери освіти піднялись на 12,5%, у тому числі дошкільної
освіти – на 47,4%, послуги зв’язку – на 3,9%, зокрема, поштові послуги – на
12,5%.

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму
1700,4 млн.грн.
Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 75,0%.
У структурі обсягу виробленої будівельної продукції 45,3% займало будівництво інженерних споруд, 34,4% – будівництво
нежитлових та 20,3% – житлових будівель.
Капітальний і поточний ремонти склали 40,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та
технічне переоснащення – 34,9%, нове будівництво – 25,0%.
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У січні–листопаді 2020р. порівняно з січнем–
листопадом 2019р. індекс промислової продукції
становив 96,7%, у тому числі у добувній
промисловості і розробленні кар’єрів – 106,4%, у
переробній – 94,1%, у постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 100,3%.
У добувній промисловості і розробленні
кар’єрів порівняно із січнем–листопадом 2019р.
випуск промислової продукції зріс на 6,4%, зокрема
у добуванні інших корисних копалин та розробленні
кар’єрів – на 11,9%, при одночасному зниженні на
6,9% у добуванні металевих руд.
У переробній промисловості випуск продукції
у січні–листопаді 2020р. до відповідного періоду
2019р. зменшили підприємства машинобудування на
19,4%, з металургійного виробництва, виробництва
готових
металевих
виробів,
крім
машин
і
устатковання
–
на
13,2%,
текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 7,9%, виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 4,7%, виробництва
основних
фармацевтичних
продуктів
і
фармацевтичних препаратів – на 0,9%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів у січні–листопаді 2020р. порівняно
із січнем–листопадом 2019р. обсяги виробництва
продукції зменшилися на 2,3%, у тому числі у
виробництві
продуктів
борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів –
на 34,7%, м’яса та м’ясних продуктів – на 8,1%, хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,1%,
молочних продуктів – на 1,8%. Водночас одержано
приріст продукції у переробленні та консервуванні
риби – 9,4%, у виробництві напоїв – 5,1%, у
виробництві інших харчових продуктів – 2,0%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОМИСЛОВІСТЬ

за січень–листопад 2020 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–
листопаді 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив
90,8%, зокрема у підприємствах – 82,6%, у господарствах
населення – 102,3%. Індекс продукції рослинництва становив
89,2%, продукції тваринництва – 97,7%.
На 1 грудня 2020р. зернові та зернобобові культури скошено
та обмолочено на площі 467,6 тис.га, що склало 90,2% від площі
посівів, у тому числі пшениці – на 149,9 тис.га (100%). У цілому
намолочено 2286,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій
масі), що на 20,5% менше, ніж на 1 грудня 2019р. Середня
врожайність зернових культур становила 48,9 ц з 1 га.
Ріпаку і кользи зібрано на площі 50,5 тис.га. Його валовий
збір становив 110,6 тис.т, що на 13,4% менше, ніж на 1 грудня
2019р., а середня врожайність – 21,9 ц з 1 га.
Усіма категоріями господарств накопано 1770,7 тис.т
картоплі, що на 10,7% більше, ніж за відповідний період 2019р.,
виробництво овочів відкритого ґрунту становило 394,8 тис.т (на
2,7% більше), плодових та ягідних культур зібрано 42,4 тис.т (на
10,1% менше).
У тваринництві господарствами усіх категорій порівняно з
січнем–листопадом 2019р. збільшено обсяги виробництва яєць
птиці свійської на 2,1%. Водночас м’яса вироблено менше на
3,2%, молока – на 2,2%.
За розрахунками, на 1 грудня 2020р. загальна кількість
великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила
174,3 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 грудня 2019р.), у тому
числі корів – 98,4 тис. (на 3,6% менше). Поголів’я свиней
налічувало 152,9 тис. голів (на 3,5% більше), овець та кіз – 23,8
тис. голів (на 4,0% менше), птиці свійської – 7657,7 тис. голів (на
1,9% менше).
Підприємства області наростили обсяг реалізації окремих
видів продукції рослинництва. Так, проти січня–листопада 2019р.
продаж насіння соняшнику зріс на 14,2%, ячменю – на 5,7%.
Порівняно з відповідним періодом торік обсяг реалізації
сільськогосподарських тварин збільшився на 16,6%, у тому числі
великої рогатої худоби – на 38,1%, птиці свійської – на 14,4%,
свиней – на 8,6%. Продаж молока зріс на 31,7%.
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

У січні–жовтні 2020р. експорт товарів становив
539,4 млн.дол. США, імпорт – 426,7 млн.дол. Порівняно з
січнем–жовтнем 2019р. експорт зменшився на 9,3%,
імпорт
–
на
9,1%.
Позитивне
сальдо
становило
112,7 млн.дол.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з
січнем–жовтнем 2019р. збільшилась частка деревини і
виробів з деревини, виробів з каменю, гіпсу, цементу,
мінеральних продуктів. Натомість зменшилась частка
продуктів рослинного походження.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу
становив 346,8 млн.дол., або 64,3% від загального обсягу
експорту та зменшився порівняно з січнем–жовтнем 2019р.
на 27,1 млн.дол., або на 7,2%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країнчленів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Румунії.
Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до
Російської Федерації, Китаю, Білорусі та Туреччини.
У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з
січнем–жовтнем 2019р. збільшилась частка недорогоцінних
металів та виробів з них, продуктів рослинного походження.
Водночас зменшилась частка мінеральних продуктів, взуття,
головних уборів, парасольок , засобів наземного транспорту,
літальних апаратів, плавучих засобів.
Імпорт товарів із країн ЄС становив 248,2 млн.дол., або
58,2% від загального обсягу імпорту та зменшився проти
січня–жовтня 2019р. на 27,5 млн.дол., або на 10,0%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження
товарів здійснювалися з Угорщини, Польщі, Німеччини, Італії.
Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів
надходили з Білорусі, Китаю та Туреччини.

ТРАНСПОРТ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

за січень–листопад 2020 року

Оборот роздрібної торгівлі, який включає
дані щодо роздрібного товарообороту підприємств
(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля, за січень–листопад 2020р.
становив 24979,3 млн.грн, що у порівнянних цінах
склало 106,8% обсягу січня–листопада 2019р.
Обсяг
роздрібного
товарообороту
підприємств (юридичних осіб), основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,
за
січень–листопад
2020р.
становив
15994,7 млн.грн, або 108,1% обсягу січня–
листопада 2019р. у порівнянних цінах.

У січні–листопаді 2020р. вантажообіг
підприємств
транспорту
області
склав
3626,2 млн.ткм, або 88,0% від обсягу січня–
листопада 2019р.
Підприємствами
транспорту
перевезено
17221,3 тис.т вантажів, що становить 89,4% від
обсягів січня–листопада 2019р.
Залізничним
транспортом
області
відправлено 14401,1 тис.т вантажів, що на 22,5%
більше, ніж у січні–листопаді 2019 року. У розрізі
окремих
номенклатурних
груп
найбільше
відправлено будівельних матеріалів.
У січні–листопаді 2020р. усіма видами
транспорту виконано пасажирообіг в обсязі
1041,2 млн.пас.км, що становить 49,8% від
обсягу
січня–листопада
2019р.
Послугами
пасажирського
транспорту
скористалося
58,2 млн. пасажирів, або 61,5% від обсягу січня–
листопада 2019р.

