Оборот роздрібної торгівлі
у Кіровоградській області у 2017 році
Оборот роздрібної торгівлі підприємств юридичних осіб та підприємцівфізичних осіб Кіровоградської області у 2017р. порівняно з 2016р. збільшився
на 3,9% і становив 15417 млн.грн.
Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб
в обороті роздрібної торгівлі становила 67,8%, підприємців-фізичних
осіб – 32,2%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у
середньому за місяць становив 1330 грн, абсолютний приріст до
попереднього року становив 519 грн.
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств-юридичних осіб
у Кіровоградській області у 2017 році
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб
Кіровоградської області у 2017р. становив 10452 млн.грн, що на 4,3% більше
обсягу 2016р.
Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств області
у 2017 році становила 1,8% (загального обсягу роздрібного товарообороту
по Україні).
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області в
середньому за місяць становив 902 грн, по Україні – 1150 грн.
Про надання населенню субсидій
у грудні 2017 року
У грудні 2017р. 50,5% домогосподарств області отримали субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума
субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року
становила 122,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне
домогосподарство у грудні 2017р. становив 968,1 грн.
Із початку року 56,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою
для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
на суму 159,7 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне
домогосподарство у грудні 2017р. становив 2717,3 грн. Загальна сума субсидій
готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 163,8
млн.грн.
Демографічна ситуація
в Кіровоградській області
у січні–листопаді 2017 року
Станом на 1 грудня 2017р. в області, за оцінкою, проживало
957,1 тис. осіб. Частка міського населення складала 63%.

Від початку 2017р. чисельність населення області зменшилася
на 8699 осіб внаслідок природного (7151 особу) та міграційного (1548 осіб)
скорочення населення.
У січні–листопаді 2017р. народилося 7219 дітей, що на 970 дітей або
на 11,8% менше ніж у січні–листопаді 2016р. При цьому рівень народжуваності
становив 8,2 особи на 1000 жителів. У 13 районах цей показник був вищий ніж
середній по області. Найвищий – у Новгородківському районі (10,2 особи
на 1000 жителів).
За одинадцять місяців 2017р. в області померло 14370 осіб, що на 440 осіб
або на 3% менше ніж у січні–листопаді 2016р. Рівень смертності становив
16,3 особи на 1000 жителів. У 8 районах області рівень смертності був нижчим
за середній. Як і в попередні періоди найнижчий показник смертності
зафіксованона території міської ради м.Кропивницького (14 осіб на 1000
жителів).
У січні–листопаді 2017р. рівень міграційного скорочення населення
становив 1,76 особи на 1000 жителів, в той час, як у січні–листопаді 2016р.
спостерігався міграційний приріст – 1,18 особи на 1000 жителів.
Експорт товарів Кіровоградської області
у січні–листопаді 2017 року
Обсяг експорту товарів області у січні–листопаді 2017 року становив
майже 390 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р.
збільшився на 3,1%.
Область експортувала товари до 102 країн світу.
Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або
рослинного походження, продукти рослинного походження, машини,
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.
Зовнішня торгівля товарами
Кіровоградської області
з країнами ЄС у січні–листопаді 2017 року
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу
у січні–листопаді 2017р. становив 93 млн.дол. США, що на 14,6% менше січня–
листопада 2016р., імпорту – 101 млн.дол. або у 1,5 раза більше.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського
Союзу.
Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій
тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових
харчових продуктів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби
наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних
з нею галузей промисловості.
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