ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Населення

У цьому
повідомленні:

Населення
Ринок праці
Доходи населення
Соціальний захист
Правопорушення
Ціни
Промисловість

Сільське господарство
Будівництво
Зовнішньоекономічна
діяльність
Внутрішня торгівля
Транспорт

На 1 вересня 2017 року
кількість наявного населення
Львівської області становила
2530,4 тис. осіб.
Кількість населення області
у січні–серпні 2017 року зменшилась на 3592 особи за рахунок
переважання природного скорочення над міграційним приростом.
Природне скорочення населення склало 4731 особу. У січні–серпні 2017 року народилась
16871 особа, що на 7,1% менше
відносно січня–серпня 2016 року,
померли – 21602 особи (на 0,2%
більше).

Природне
скорочення
населення відбулось в усіх містах обласного значення та районах області, крім Яворівського
району, де природний приріст
становив 127 осіб. Найбільше
природне скорочення спостерігалось у м.Львів (782 особи),
Жидачівському (388) та Бродівському (313 осіб) районах.
З-за меж області у січні–
серпні 2017 року прибула 4261
особа, вибуло – 3122 особи,
міграційний приріст становив
1139 осіб.

Ринок праці
Середньооблікова
кількість штатних працівників, які
були зайняті на підприємствах, в
установах та організаціях (з кількістю найманих працівників 10 і
більше осіб), у вересні 2017 року
становила 464,4 тис. осіб, що на
0,7% менше відносно вересня
2016 року.
На кінець вересня 2017 року у Львівській області було зареєстровано 14,3 тис. безробітних громадян. Порівняно з кінцем вересня 2016 року ця кількість зменшилась на 18,2%.

У вересні середньооблікова кількість безробітних, які
отримали допомогу з безробіття, становила 12,1 тис. осіб;
середній розмір допомоги
склав 2032 грн (63,5% від рівня мінімальної заробітної плати – 3200 грн).
Підприємства, установи
та організації області заявили
про наявність 6608 вільних робочих місць. На 1 вакантну посаду претендувало у середньому 2 особи.
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Доходи населення
Середня номінальна заробітна
плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з
кількістю працюючих 10 і більше осіб) у
вересні 2017 року становила 6784 грн
та збільшилася порівняно з відповідним місяцем 2016 року на 4,3%.
У вересні 2017 року найвищу
зарплату отримали працівники фінансової та страхової діяльності (12,0 тис.грн),
державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування
(9,2 тис.грн), сільського, лісового та рибного господарства (8,6 тис.грн).
Реальна заробітна плата (з урахуванням індексу споживчих цін) у вересні 2017 року порівняно з серпнем
2016 року зросла на 2,7%.

Станом на 1 жовтня 2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати підприємств, установ та
організацій області становила 89,7
млн.грн. Порівняно з початком 2017
року сума боргу зменшилась на 4,1
млн.грн, або на 4,4%.
Майже чотири п’ятих від загальної
суми невиплаченої заробітної плати
(69,7 млн. грн) припало на промисловість. У будівництві заборгованість з виплати
зарплати
склала
8,1%
(7,2 млн.грн), у сфері транспорту – 4,9%
(4,4 млн.грн).
Вчасно не отримали заробітну
плату 2,0 тис. осіб економічно активних
підприємств. Кожному із зазначених
працівників не виплачено у середньому
8,7 тис.грн.

Соціальний захист
У січні–вересні 2017 року субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначені для 428,1 тис. домогосподарств, що в
1,5 раза більше, ніж у січні–вересні
2016 року. Загальна сума призначених
субсидій становила 199,6 млн.грн (у
січні–вересні
2016
року
–
219,9 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2017 року становив 160,0 грн та
був на 30,1% меншим, ніж у вересні
2016 року.
Крім того, у січні–вересні 2017
року для 16,8 тис. домогосподарств
призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива на загальну суму
48,8 млн.грн.

У вересні 2017 року мешканцям області нараховано до оплати за житловокомунальні послуги 244,6 млн.грн. У той
же час, населення оплатило житловокомунальних платежів на 217,0 млн.грн
(враховуючи погашення боргів минулих
періодів).
На кінець вересня 2017 року заборгованість населення за газопостачання
(включаючи борги попередніх періодів)
становила 996,6 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання
– 139,3 млн.грн, за утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій –
95,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 28,0
млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,8 млн.грн. Крім того, заборгованість за електроенергію склала 44,7
млн.грн.

СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

Середні нарахування за житловокомунальні послуги на одного власника
особового рахунку у вересні 2017 року
порівняно з вереснем 2016 року збіль-
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шились на 11,9% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год)
становили 631,4 грн.

Правопорушення
За повідомленням прокуратури
Львівської області, у січні–вересні 2017
року обліковано 24,5 тис. кримінальних
правопорушень, з яких 34,0% – тяжкі та
особливо тяжкі. Кількість правопорушень порівняно з відповідним періодом
2016 року зменшилась на 19,7%, кількість тяжких та особливо тяжких злочинів – на 0,1%.
У загальній кількості злочинів
більше двох третин (67,6%) становили
злочини проти власності, 8,0% – злочини

проти життя та здоров’я особи, 4,3% –
злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян,
3,8% – злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту.
Від злочинів потерпіло 18,0 тис.
осіб, і найбільше – від крадіжок та грабежів (71,1%).
У дорожньо-транспортних пригодах на території області постраждали 650
осіб, з яких 136 осіб загинуло.

Ціни
Споживчі ціни у вересні 2017 року відносно серпня 2017 року у Львівській області зросли на 1,6% (в Україні – на
2,0%), з початку року – на 8,9% (в Україні
– на 10,2%).
Ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої у вересні 2017 року
порівняно з серпнем збільшились на
1,4%. Хліб подорожчав на 3,1%, м’ясо та
м’ясопродукти – на 3,9%, молоко, сир та
яйця – на 4,8%. Водночас подешевшали
овочі та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,2%.
Одяг подорожчав на 4,2%, взуття
– на 12,3%.
У житлово-комунальній сфері на
0,4% зросла вартість утримання та ремонту житла. Тарифи на житловокомунальні послуги не змінились.
Послуги освіти подорожчали на
10,1%, зокрема середньої – на 19,9%,
вищої – на 11,8%.

Промисловість
У січні–вересні 2017 року порівняно з січнем–вереснем 2016 року обсяг
промислового виробництва зріс на
3,2%.
Обсяги виробництва у добувній
промисловості збільшились на 1,1%, у пе-

реробній – на 3,3%, на підприємствах з
постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – на 4,8%.
Серед галузей переробної промисловості нарощування випуску продукції
відбулось на підприємствах з виробницт-
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ва основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів (на 19,7%),
текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,6%), з виготовлення виробів
з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 7,7%), харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на
3,5%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,1%).

Водночас у машинобудуванні скорочення обсягів виробництва становило
0,1%, на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання –
0,8%, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 5,4%.

Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2017 року становив
102,8%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 105,2%, у господарствах населення – 101,7%.
За розрахунками, на 1 жовтня
2017 року у господарствах усіх категорій
зібрано 1200,3 тис.т культур зернових та
зернобобових (на 1,0% менше, ніж на
1 жовтня 2016 року), 1623,4 тис.т картоплі (на 2,7% більше), 374,3 тис.т культур
овочевих (на 10,8% більше), 88,7 тис.т
культур плодових та ягідних (на 8,6% більше).

У січні–вересні 2017 року вироблено 122,4 тис.т м’яса, 439,5 тис.т молока,
465,4 млн.шт яєць. Виробництво м’яса
порівняно з січнем–вереснем 2016 року
збільшилось на 1,7%, яєць – на 1,8%, проте молока – зменшилось на 2,2%.
На 1 жовтня п.р. у господарствах
усіх категорій було 262,1 тис. голів великої
рогатої худоби (на 2,0% менше відносно
1 жовтня 2016 року), у тому числі корів –
122,5 тис. голів (на 4,2% менше), овець та
кіз – 43,3 тис. голів (на 8,8% менше), свиней – 436,1 тис. голів (на рівні відповідної
дати 2016 року), птиці – 12,0 млн. голів (на
14,4% більше).

Будівництво
У січні–вересні 2017 року будівельні підприємства Львівської області виконали будівельних робіт на 3513,0
млн.грн.
Індекс будівельної продукції відносно січня–вересня 2016 року становив
106,1%.
На будівництві інженерних споруд
обсяг робіт зріс на 8,7%, житла – на 7,7%,

нежитлових будівель – на 1,2%.
Будівельні підприємства міста
Львова виконали майже дві третини
(60,3%) від загального обсягу будівельних
робіт. На Стрийський район припало
11,3% від загального обсягу робіт, Пустомитівський – 7,7%.
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Зовнішньоекономічна діяльність
Експорт товарів підприємствами
Львівської області у січні–серпні 2017 року становив 979,2 млн.дол. США, імпорт –
1360,2 млн.дол. Порівняно з січнем–
серпнем 2016 року експорт зріс на 22,6%,
імпорт – на 29,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 381,0 млн.дол.
США.
У країни Європейського Союзу експортовано 76,7% від загального обсягу
експорту області, імпортовано з цих країн
− 72,6% від загального обсягу імпорту. Го-

ловними партнерами в експорті та імпорті товарів були Польща і Німеччина.
У товарній структурі експорту переважали електричні машини (25,8% від
обсягу експорту області), меблі (12,2%),
деревина і вироби з деревини (10,0%),
жири та олії (7,2%), зернові культури
(5,2%). Основу імпорту товарів становили: електротехнічне обладнання та їх
частини (14,2% від обсягу імпорту області), механічне обладнання (9,5%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).

Внутрішня торгівля
Оборот
роздрібної
торгівлі
(підприємств-юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні 2017 року становив
36,5 млрд.грн і збільшився відносно січня–вересня 2016 року на 12,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств склав 26,3 млрд.грн (72,0%
від загального обсягу обороту роздрібної торгівлі), що на 11,8% більше відносно січня–вересня попереднього року.

Транспорт
У січні–вересні 2017 року усіма видами вантажного транспорту перевезено
(відправлено) 11,0 млн.т вантажів, що на
7,2% більше від обсягу січня–вересня
2016 року. Обсяги перевезення вантажів
автомобільним транспортом збільшились
на 6,1% і становили 8,1 млн.т, залізничним транспортом – на 10,5% і становили
2,9 млн.т.
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Усіма видами пасажирського
транспорту перевезено (відправлено)
169,6 млн. пасажирів, що на 3,3% менше від обсягу січня–вересня 2016 року.
Автомобільним транспортом відправлено 98,3 млн. (на 0,5% менше у порівнянні з січнем–вереснем 2016 року),
залізничним – 9,3 млн. пасажирів (на
8,4% менше), електротранспортом –
62,0 млн. (на 6,5% менше).

