ДОВІДКА
про економічний і соціальний розвиток
Полтавської області за січень-березень 2012 року
У промисловому комплексі за підсумками І кварталу 2012 року обсяги
виробництва зросли в харчовій (на 4,6%) та нафтопереробній (на 3,6%) галузях.
Загальний індекс промислової продукції становить 98,4%. Незначне
скорочення обсягів (на 1,6%) відбулося внаслідок зменшення виробництва в
машинобудуванні (-5,3%) та нафтогазовому комплексі (-2,9%), частка яких у
структурі промисловості становить 45%.
Загальне виробництво валової продукції сільського господарства зросло на
5% (індекс обсягів сільськогосподарського виробництва становить 105%), у тому
числі в сільськогосподарських підприємствах – на 11,3%.
В усіх категоріях господарств збільшилося виробництво молока на 11,7%
та яєць від птиці усіх видів – на 1,3%.
Зростає продуктивність худоби. Надій молока від однієї корови становить
1232 кг, приріст - 16,8%.
Область посідає 1 місце серед регіонів України за поголів’ям ВРХ, корів та
з виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах.
Станом на 01.04.2012 в усіх категоріях господарств зросло поголів’я
великої рогатої худоби на 1,3% (на 3,8 тис. голів), у тому числі поголів’я корів –
на 0,2% (на 0,3 тис. голів). Проте скоротилося поголів’я свиней на 6,2% (на 21,6
тис. голів). Поголів’я птиці зросло на 3,8% (на 156,2 тис. голів).
За січень-березень 2012 року підприємствами області виконано
будівельних робіт на суму 680,3 млн. грн., що на 2,7% більше, ніж за січеньберезень попереднього року. За питомою вагою в загальному обсязі будівельних
робіт область посідає 5 місце в Україні, а за показником виробничої активності
у розрахунку на одну особу наявного населення – 2 місце.
Транспортними підприємствами області за січень-березень 2012 року
перевезено вантажів на 15,8% більше, ніж за січень-березень 2011 року.
Оборот зовнішньої торгівлі товарів області за січень-лютий 2012 року
становив 735,3 млн. дол. США. Обсяги експорту товарів області становили 493,1
млн. дол. США і збільшились порівняно з січнем-лютим 2011 року на 3,1%,
імпорту – 242,2 млн. дол. США або на 69,3%.
Обсяги інвестицій в основний капітал за 2011 рік за рахунок усіх джерел
фінансування склали 10,2 млрд. грн. (без ПДВ), що на 19,6% більше, ніж за 2010
рік.
Приріст обсягу іноземного капіталу в економіці області, з урахуванням
його втрат і курсової різниці, за 2011 рік становив 148,3 млн. дол. США.
Накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в область, станом на
01.01.2012 склав 699,6 млн. дол. США, що на 26,9% більше від обсягу станом на
01.01.2011.
За попередніми даними за 2011 рік фінансовий результат суб’єктів
господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) становив 9,4
млрд. грн. прибутку (загальна сума прибутку – 11,8 млрд. грн., збитку – 2,4 млрд.
грн.). Прибутково спрацювали 68,1% підприємств області.

Продовжують зростати надходження податків і зборів до бюджетів усіх
рівнів, які за січень-березень 2012 року склали 5 млрд. грн. і збільшилися
порівняно з січнем-березнем 2011 року на 29,9%.
До Державного бюджету надійшло 4,2 млрд. грн., що на 31,3% більше, ніж
за січень-березень 2011 року.
Місцеві бюджети за доходами (без врахування трансфертів з Державного
бюджету) виконано в сумі 834,9 млн. грн., що на 159,3 млн. грн. або на 23,6%
більше, ніж у січні-березні минулого року.
Надходження власних коштів до Пенсійного фонду склали 1,2 млрд. грн. і
зросли порівняно з січнем-березнем 2011 року на 159 млн. грн. або на 15,7%.
Податковий борг до Зведеного бюджету з початку 2012 року зменшився на
3,5% і станом на 01.04.2012 становив 697,7 млн. грн.
За січень-лютий 2012 року середньомісячна заробітна плата, нарахована
штатному працівнику, зросла на 17,2% і становила 2626 грн., що в 2,4 раза
перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної
особи (1073 грн.).
Реальна заробітна плата найманих працівників у січні-лютому 2012 року
порівняно з січнем-лютим 2011 року зросла на 14,6%.
Станом на 01.04.2012 загальна сума заборгованості з виплати заробітної
плати становила 17,6 млн. грн. З початку 2012 року вона зменшилась на 2,3 млн.
грн. (на 11,7%), а на економічно активних підприємствах борги скоротились на
42% або на 2,1 млн. грн.
Переважна частка заборгованості припадає на підприємства
промисловості, будівництва та комунальної сфери.
Протягом січня-березня 2012 року послугами державної служби зайнятості
скористалися 41,3 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян або на 21,7%
менше, ніж за січень-березень 2011 року. На обліку в обласному центрі
зайнятості станом на 01.04.2012 перебувало 29,2 тис. незайнятих громадян (на
23,7% менше, ніж станом на 01.04.2011).
Рівень безробіття станом на 01.04.2012 склав 3,2% і порівняно з
відповідним періодом минулого року зменшився на 1 відсотковий пункт.
За січень-березень 2012 року чисельність незайнятих громадян, охоплених
заходами активної політики зайнятості, зменшилась на 14,2% порівняно з
січнем-березнем минулого року і становила 18,3 тис. осіб, із яких
працевлаштовано 6,7 тис. осіб. Професійну підготовку та перепідготовку
пройшло 5,4 тис. безробітних; 6,2 тис. осіб взяли участь в оплачуваних
громадських роботах, що на 15,4% менше, ніж у січні-березні 2011 року.
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