Стан соціально-економічного розвитку Полтавської області за
січень-березень 2017року
Динаміка соціально-економічного розвитку регіону
Промисловість. У промисловому комплексі за січень-березень 2017
року індекс промислової продукції склав 101,6% (по Україні - 99,3%).
Зростання обсягів промислового виробництва відбулось в галузі
машинобудування – в 2 рази та металургійному виробництві - на 23,4%, які
мають найбільшу питому вагу, що вплинуло на загальний індекс промислової
продукції. Також зростання відбулось на підприємствах з постачання
електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря – на 2,1%.
Скоротилося виробництво у добувній (на 4,7%), харчовій (на 8,6%),
легкій (на 9,2%), деревообробній та поліграфічній (на 1%) промисловості, а
також у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції (на 2,4%).
За січень-лютий 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції
склав 24,8 млрд.грн., що становить 7,1% до загальних обсягів по Україні
(6 місце серед регіонів).
Сільське господарство. Виробництво валової продукції сільського
господарства за підсумками січня-березня 2017 року становило 98,8% (по
Україні - 99,2%%), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - 96,9% та у
господарствах населення – 101,3%.
В усіх категоріях господарств збільшилося виробництво яєць – на
11,9% та молока - на 1,6%, виробництво м’яса скоротилось на 1,8%.
Поголів’я великої рогатої худоби скоротилось на 3,6%, в т. ч.: корів –
на 3,8%, свиней - на 13,9%, поголів’я птиці зросло на 7,4%.
Для забезпечення якісного проведення весняно-польових робіт в
області станом на 18.04.2017 року підживлено озимих культур на зерно на
площі 245,0 тис. га., підготовлено ґрунту під посів 357,0 тис. га., посіяно ярих
культур на площі 298,7 тис. га.
Станом на 19.04.2017 року укладено 31 кредитна угода з
сільгосппідприємствами області на суму 182,2 млн. грн., середньозважена
відсоткова ставка по кредитним угодам становить 24,0 %. З початку року в
області оформлено 9 аграрних розписок (5 фінансових та 4 товарні) на суму
близько 327 млн. грн.
Будівництво. Протягом січня-березня підприємствами області
виконано будівельних робіт на суму 1,2 млрд. грн., що на 59,3% більше, ніж
за аналогічний минулорічний період. За питомою вагою у загальному обсязі
будівельних робіт область посідає 5 місце в Україні – 8,1%.
Найбільші обсяги робіт виконано підприємствами по будівництву
інженерних споруд (85,0%). При цьому нове будівництво, реконструкція та
технічне переозброєння склали 62,2% від загального обсягу, а капітальні і
поточні ремонти – 19,4% та 18,4% відповідно.

2

Транспорт. У січні–березні 2017 року вантажооборот підприємств
транспорту зріс на 1,9% і становив 1739,2 млн.ткм., перевезено 6,4 млн.т
вантажів (105,8% від обсягу січня-березня 2016 року).
Пасажирооборот зріс на 0,1% і становив 583,0 млн.пас.км, послугами
пасажирського транспорту скористалося 25,0 млн. пасажирів ( 93,6% від обсягу
січня-березня 2016 року).
Торгівля. Оборот роздрібної торгівлі за січень-березень 2017 року зріс
порівняно з минулорічним періодом на 6% і становив 5,0 млрд. грн.
Виконання бюджету
Надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за січеньберезень 2017 року зросли порівняно з минулорічним періодом на 57,2% і
склали 11,6 млрд. грн.
Надходження до Державного бюджету зросли на 59,2% і склали 9,64
млрд. грн.
Місцеві бюджети за доходами (без врахування трансфертів з
Державного бюджету) виконано в сумі 2,0 млрд. грн., що на 48,4% більше,
ніж у січні-березні 2016 року.
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність
Оборот зовнішньої торгівлі товарів області у січні-лютому 2017 року
становив 468,4 млн.дол.США. Обсяги експорту товарів області зросли на
48,9% і становили 322,4 млн.дол.США, а імпорту – зросли на 11,9% і
становили 105,9 млн.дол.США. Позитивне сальдо склало 176,4
млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,21.
За 2016 рік в економіку області іноземними інвесторами вкладено 28,1
млн. дол. США прямих інвестицій.
Накопичений обсяг іноземного капіталу станом на 31.12.2016 склав
1003,8 млн. дол. США., що на 0,4% більше обсягу інвестицій на початок 2016
року.
Обсяг іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу населення
склав 702,7 дол. США.
Підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел
фінансування за 2016 рік освоєно 10998,6 млн. грн. капітальних інвестицій,
що на 32,2% більше, ніж за минулий рік. В розрахунку на одну особу
населення – 7658,5 грн.
Вирішення найважливіших соціально-економічних проблем регіону
З метою забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом в
області діє «Програма забезпечення молоді житлом», на реалізацію якої у
поточному році передбачені кошти в сумі 7927,6 тис.грн., в тому числі з
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державного бюджету – 4040,0 тис.грн., з обласного бюджету – 504,0 тис.грн.,
з місцевих бюджетів – 3383,6 тис.грн.
За рахунок цих коштів передбачається надати 18 кредитів молодим
сім’ям. На даний час надано 4 кредити на суму 1698,6 тис.грн.
Також в області діє цільова регіональна програма «Власний дім», на
реалізацію якої у 2017 році передбачається залучити 6266,5 тис.грн.
кредитних ресурсів, в тому числі: з державного бюджету – 2700,0 тис.грн., з
обласного бюджету – 2000,0 тис.грн, з місцевих бюджетів – 1483,5 тис.грн., з
інших джерел – 83,0 тис.грн.
У 2017 році за рахунок цих коштів передбачається надати 35 кредитів
індивідуальним забудовникам. Протягом звітного періоду надано 11 кредитів
сільським забудовникам на суму 771,5 тис.грн. З урахуванням коштів,
наданих у минулих роках, введено в експлуатацію 3 житлові будинки,
газифіковано 1 оселю.
2.2. Протягом січня-березня 2017 року послугами служби зайнятості
скористалося 36,7 тис. безробітних осіб.
За направленням служби зайнятості отримали роботу 12,1 тис. осіб, з
яких 6,4 тис. зареєстрованих безробітних (в січні-березні 2016 року 10,4 тис.
та 5,7 тис. осіб, відповідно).
З початку 2017 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало
1,8 тис. безробітних військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції. В січні-березні 2017 року працевлаштовані 157
безробітних даної категорії, з яких 2 особи за рахунок компенсації
роботодавцю витрат в розмірі єдиного соціального внеску на
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
проходило
профнавчання 86 осіб, до громадських робіт та інших робіт тимчасового
характеру залучено 118 учасників антитерористичної операції.
Протягом січня-березня 2017 року за направленням служби зайнятості
5,1 тис. безробітних проходили професійне навчання, з яких 993 особи - на
базі ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості».
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяло
участь 5,3 тис. осіб.
Станом на 01.04.2017 року на обліку в службі зайнятості Полтавської
області перебувало 24,4 тис. безробітних проти 23,8 тис. осіб (станом на
01.01.2017 року).

