Соціально-економічне становище Машівського району
за січень–квітень 2016 року
Демографічна ситуація та соціальний захист
На 1 квітня 2016р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 19532 особи. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення зменшилась на 50 осіб.
Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного (46 осіб)
та міграційного (4 особи) скорочення населення.
У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначено 447 домогосподарствам, що становило 83,2% від загальної
кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 537,9 тис.грн.
Крім того, 19 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У січні–березні 2016р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги,
включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6355,4 тис.грн, що становило 77,3% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг
на кінець березня 2016р. становила 1100,5 тис.грн.
Зайнятість та безробіття
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 599 осіб і порівняно з кінцем березня 2016р. зменшилася на 32,0%, а порівняно з кінцем квітня 2015р. –
на 19,8%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 48,9%, молодь у віці до 35 років – 38,4%.
За сприяння державної служби зайнятості у січні–квітні 2016р. було працевлаштовано
551 особу, яка мала статус безробітного протягом цього періоду, або 39,9% від їх загальної
кількості, у тому числі у квітні – 307 осіб, що на 35,2% більше, ніж у березні.
Доходи населення
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–березень 2016р. становила 4577 грн, що на 27,4% більше, ніж
за січень–березень 2015р., та у 3,3 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати
(1378 грн).
Упродовж березня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати
збільшилась в 1,1 раза, або на 32,7 тис.грн, і на 1 квітня 2016р. становила 403,9 тис.грн, що у
2,0 раза більше показника на початок 2016р. Увесь борг утворено на економічно активних
підприємствах.
Сільське господарство
У січні‒квітні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано на забій 16,3 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 67,1% менше порівняно з січнем‒квітнем 2015р., вироблено 401,0 т молока (на 5,5% менше) та 42,8 тис.шт яєць від птиці
всіх видів (на 26,6% менше).
Торгівля
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за 2015р. становив 40080,7 тис.грн і в порівнянних цінах зменшився проти
2014р. на 30,2%.
Будівництво
У січні–березні 2016р. у районі прийнято в експлуатацію 298 м2 загальної площі житла, у тому числі в сільській місцевості – 213 м2.
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Транспорт
Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними
особами-підприємцями) за січень–квітень 2016р. перевезено 28,8 тис.т вантажів і виконано
вантажооборот у обсязі 0,4 млн.ткм, що відповідно на 51,0% і 45,8% менше, ніж за січень–
квітень 2015р.
Послугами автомобільного транспорту фізичних осіб-підприємців за січень–квітень
2016р. скористалися 100,2 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 4,5
млн.пас.км, що відповідно на 7,6% менше та на 9,4% більше, ніж за січень–квітень 2015р.
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