СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ТА м.
ЧУГУЄВА за 2009 рік
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні-листопаді 2009 р. підприємствами Чугуївського району (без м. Чугуєва)
реалізовано промислової продукції на 1078,3 млн.грн., що від загального обсягу реалізації
складає 3,0%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
Чугуївського району (без м.Чугуєва) складав 22,5 тис.грн.
У січні-листопаді 2009 р. підприємствами м.Чугуєва реалізовано промислової продукції на
72,4 млн.грн., що складає 0,2% від загального обсягу реалізації. Обсяг реалізованої
промислової продукції на одну особу населення м.Чугуєва становив 2,1 тис.грн.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Тваринництво. У 2009 році (за попередніми даними) у сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) Чугуївського району вироблено м’яса (реалізовано на забій
худоби та птиці у живій вазі) 56428 ц, молока – 144428 ц та яєць – 24,3 млн. шт. Порівняно
з 2008 р. збільшилось виробництво м’яса – на 29,2%, молока – на 7,5% та яєць – на 37%.
Середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби
зменшились на 5,4% і склали 424 г, свиней, навпаки, збільшились на 12,1% (417 г).
Продуктивність корів зросла на 418 кг, або на 8,3%, і становила 5475 кг, несучість курокнесучок залишилась на рівні попереднього року і склала 234 штуки.
На початок 2010 р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 6873 голови
великої рогатої худоби (з них 2767 голів корів), 52981 голова свиней, 156,5 тис. голів
птиці. Порівняно до 1 січня 2009 р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на
188 голів, або на 2,8%, у т.ч. корів – на 264 голови (на 10,6%); свиней – на 9053 голови (на
20,6%), птиці – на 7,4 тис. голів (на 4,9%); взагалі ліквідовано поголів’я овець.
ТРАНСПОРТ
Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням
обсягів підприємців-фізичних осіб) по м. Чугуїв склав 138,4 тис. тонн вантажів, по
Чугуївському району – 107,4 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року
обсяги вантажних перевезень зменшились по м. Чугуїв на 3,1%, по району – на 2,5%.
Вантажообіг склав 34310,2 тис. т/км по м. Чугуїв, що на 12,5% менше, ніж за 2008 рік, і
31079,5 тис. т/км по району, що більше, ніж за 2008 рік на 12,5%. Питома вага
перевезених вантажів у загальному обсязі по області по м. Чугуїв становила 1,3%, по
Чугуївському району – 1,0%.
Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по м.Чугуїв (з
урахуванням обсягів малих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб) склали
842,7 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 5467,9 тис. пас. км. По Чугуївському
району (без м. Чугуєва) – 3165,6 тис. пасажирів, пасажирооборот – 47835,7 тис. пас. км.
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень
зменшилися по м.Чугуїв на 39,3%, по району зменшилися на 1,6%. Середня дальність
перевезення 1 пасажира становить по місту 6,5 км, по району – 15,1 км. Питома вага
перевезених пасажирів у загальному обсязі по області становила 0,5% по м. Чугуїв, 2% –
по Чугуївському району.
На сьогодні у місті пасажирські маршрутні перевезення виконують підприємстваюридичні особи і підприємці-фізичні особи, в районі – лише підприємці-фізичні особи.
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
За січень-листопад 2009 р. по підприємствах та організаціях м. Чугуїв, основним видом
діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 17557,3 тис. грн. і
збільшився на 15,3% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року (у
фактичних цінах), по підприємствах та організаціях району – 2551,5 тис. грн. і збільшився
на 14,9% проти січня – листопада 2008 р.
Населенню міста реалізовано послуг на 8310,0 тис. грн., що складає 47,3% до загального
обсягу по місту, населенню району – на 1845,0 тис. грн., або 72,3%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій
Чугуївського району у листопаді 2009 р. становила 7,8 тис. осіб, або 1,2% від загального
показника по області.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у листопаді п.р.
дорівнювала 1457 грн. і перевищувала законодавчо встановлені державні соціальні
стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної
особи (744 грн.) – у 2 рази.
За місяць заробітна плата працівників району скоротилась на 1,3%, порівняно з
листопадом попереднього року – на 0,1% та була на 21,6% менше середньообласного
показника.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств,
установ та організацій району за місяць зросла у 14,2 раза, порівняно з початком
поточного року – у 31,2 раза, і на 1 грудня п.р. становила 1 млн. грн.
Обсяг боргу працівникам району на початок грудня 2009 р. складав 8,8% від фонду оплати
праці, нарахованого за листопад п.р.
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій
м.Чугуїв у листопаді 2009 р. становила 5,9 тис. осіб, або 0,9% від загального показника по
області.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у листопаді
2009 р. дорівнювала 1433 грн. і перевищувала законодавчо встановлені державні соціальні
стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної
особи (744 грн.) – у 1,9 раза.
За місяць заробітна плата працівників міста зросла на 2,8%, порівняно з листопадом
попереднього року – на 1,3%, та була на 22,9% менше середньообласного показника.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств,
установ та організацій міста за місяць зросла на 5%, порівняно з початком поточного року
– зменшилась на 49,1%, і на 1 грудня 2009 р. становила 443,7 тис. грн.
Обсяг боргу працівникам на початок грудня 2009 р. складав 5,2% від фонду оплати праці,
нарахованого за листопад п.р.
У січні-листопаді 2009 р. населенням міста сплачено за ЖКП (включаючи погашення
боргів попередніх періодів) 27079,2 тис.грн., нараховано населенню до сплати за цей
період 27959,6 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг з початку
року склав 96,9%. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги серед районів
спостерігався у Первомайському, Близнюківському та Коломацькому районах області
(111,4 – 107,0%), найнижчий – у Куп’янському, Ізюмському районах області та у місті
обласного значення Лозова (79,0 – 84,0%).
На кінець листопада заборгованість населення міста дорівнювала 10294,4 тис. грн. Темпи
зростання заборгованості населення з оплати ЖКП (без урахування електроенергії) у
відсотках до:
– суми заборгованості на початок звітного місяця по області – 110,3%, по місту – 107,3%;
– суми заборгованості на початок звітного року по області – 114,3%, по місту – 107,7%.
Середній термін заборгованості населення міста за всі житлово-комунальні послуги на
початок грудня склав 4,1 місяця.
Мали борг 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
– 16,9% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання
– 23,9%, газопостачання – 3,9%, вивезення побутових відходів – 16,0%,
електропостачання – 3,8%.
У січні-листопаді 2009 р. населенням району сплачено за ЖКП (включаючи погашення
боргів попередніх періодів) 20456,1 тис.грн., нараховано населенню до сплати за цей
період 20196,2 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг з початку
року склав 101,3%.

На кінець листопада заборгованість населення району дорівнювала 8914,2 тис. грн. Темпи
зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП (без урахування
електроенергії) у відсотках до:
– суми заборгованості на початок звітного місяця по області – 110,3%, по району (без м.
Чугуєва) – 112,7%;
– суми заборгованості на початок звітного року по області – 114,3%, по району (без м.
Чугуєва) – 94,7%.
Середній термін заборгованості населення району за всі житлово-комунальні послуги на
початок грудня склав 4,9 місяця.
Мали борг 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
– 32,0% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення –
31,4%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 28,3%, газопостачання – 4,3%,
вивезення побутових відходів – 36,0%, електропостачання – 2,4%.
За 2009 рік до міської служби з надання населенню субсидій звернулось за субсидіями на
відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 2582 сім’ї, з них у міських
поселеннях – 2548 сімей (98,7%). Призначені субсидії на суму 316,3 тис.грн. 2509 сім’ям,
що становило 97,2% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.
Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житловокомунальних послуг у грудні по міськраді склала 135,2 грн.
У грудні 1479 сімей отримали державну допомогу у вигляді субсидій.
За 2009 рік сім'ї отримали субсидії на суму 1740,2 тис.грн., перераховано коштів
організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення
заборгованості минулих періодів 1844,7 тис.грн. (106,0%).
Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець грудня склала
75,2 тис.грн.
За 2009 рік до районної служби з надання населенню субсидій звернулось за субсидіями
на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 2136 сімей, з них у міських
поселеннях – 1377 сімей (64,5%). Призначені субсидії на суму 300,3 тис. грн. 2091 сім’ї,
що становило 97,9% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.
Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житловокомунальних послуг у грудні по району склала 147,0 грн.
У грудні 1633 сім’ї отримали державну допомогу у вигляді субсидій.
За 2009 рік сім’ї отримали субсидії на суму 1672,6 тис.грн., перераховано коштів
організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення
заборгованості минулих періодів 1689,1 тис.грн. (101,0%).
Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець грудня склала
126,1 тис.грн.
За 2009 р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива у м. Чугуєві
звернулися 57 сімей.
Призначено субсидій 44 сім’ям (77,2%) на загальну суму 20,4 тис. грн.
Призначення населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива по місту за грудень не
було.
Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу,
твердого і рідкого пічного побутового палива за 2009 р. у місті отримали 44 сім’ї на
загальну суму 20,4 тис. грн.
Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець грудня відсутня.
За 2009 р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива у Чугуївському районі
(без м. Чугуєва) звернулися 357 сімей, з них 282 сім’ї проживає у сільській місцевості.
Призначено субсидій 297 сім’ям (83,2%) на загальну суму 114,3 тис. грн.

Середній розмір призначених населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива однією сім’єю
по району за грудень становить 468,8 грн.
Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу,
твердого і рідкого пічного побутового палива за 2009 р. в районі отримали 297 сімей на
загальну суму 115,7 тис. грн.
Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець грудня відсутня.
РИНОК ПРАЦІ
За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї
установи на 1 грудня 2009 р. перебувало 886 безробітних (з урахуванням м. Чугуїв), що на
23% менше, ніж торік.
Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної
чисельності населення працездатного віку, за місяць не змінився і на 1 грудня 2009 р.
становив 1,8%.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 грудня 2009 р. на території, подпорядкованій Чугуївській міськраді, проживало 33412
особи. Упродовж січня-листопада 2009 р. чисельність населення зменшилася на 268 осіб,
що в розрахунку на 1000 населення складало 8,7 осіб.
Зменшення чисельності населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення
– 150 осіб, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 118 осіб.
Порівняно з січнем-листопадом 2008 р., обсяг природного скорочення зменшився на 10
осіб, або з 5,2 до 4,9 осіб на 1000 населення.
За січень-листопад 2009 р. відмічалось невелике зменшення кількості народжених: в
цілому зареєстровано 337 осіб, що на 24 особи менше, ніж за січень-листопад 2008 р.
Загальний коефіцієнт народжуваності складав 11,0%.
Високим залишається рівень смертності на територіях міськради. Порівняно з січнемлистопадом 2008 р., він зменшився з 16,8 до 15,9 померлих на 1000 населення.
За січень-листопад 2009 р. було зареєстровано 306 шлюби, що на 17 шлюбів (на 5,9%)
більше, ніж за січень-листопад 2008 р. Інтенсивність укладання шлюбів збільшилась,
порівняно з січнем-листопадом 2008 р., з 9,3% до 10,0%.
Порівняно з січнем-листопадом 2008 р., зменшилась кількість зареєстрованих розлучень
(на 9,9%) і становила 137 одиниць. Показник розлучень знизився з 4,9% до 4,5%.
За січень-листопад 2009 р. у населені пункти, підпорядковані міськраді, прибули 316 осіб,
вибули 434 особи, сальдо було від’ємним – 118 осіб і зменшилось, у порівнянні з січнемлистопадом 2008 р., на 56 осіб.
На 1 грудня 2009 р. у Чугуївському районі проживали 47302 особи. Упродовж січнялистопада 2009 р. чисельність населення зменшилася на 397 осіб, що в розрахунку на 1000
населення складало 9,1 осіб.
Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного
скорочення – 401 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 4 особи.
Порівняно з січнем-листопадом 2008 р., обсяг природного скорочення зменшився на 103
особи, або з 11,5 до 9,3 осіб на 1000 населення.
За січень-листопад 2009 р. відмічалось невелике зменшення кількості народжених: в
цілому по району зареєстровано 441 осіб, що на 22 особи менше, ніж за січень-листопад
2008 р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району складав 10,1%.
Високим залишається рівень смертності в районі. Порівняно з січнем-листопадом 2008 р.
він зменшився з 22,1 до 19,4 померлих на 1000 населення.
За січень-листопад 2009 р. було зареєстровано 204 шлюби, що на 22 шлюби (на 9,7%)
менше, ніж за січень-листопад 2008 р. Інтенсивність укладання шлюбів зменшилась,
порівняно з січнем-листопадом 2008 р., з 5,2% до 4,7%.

Порівняно з січнем-листопадом 2008 р., в районі зменшилась кількість зареєстрованих
розлучень (на 21,8%) і становила 111 одиниць. Показник розлучень знизився з 3,2% до
2,6%.
За січень-листопад 2009 р. у район прибули 515 осіб, вибули 511 осіб, сальдо було
додатним – 4 особи і зменшилось, у порівнянні з січнем-листопадом 2008 р., на 213 осіб.
КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ
За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури у м.Чугуєві
протягом 2009 р. у місті зареєстровано 211 злочинів, їх кількість порівняно з 2008 р.
зросла на 9,9%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 31,8%, їх кількість порівняно з
2008 р. збільшилась на 26,4%.
Кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості складала більшість 92,4%,
злочини економічної спрямованості складали лише 7,6%.
За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури у Чугуївському
районі (без м. Чугуєва), протягом 2009 р. у районі зареєстровано 230 злочинів, їх кількість
порівняно з 2008 р. зменшилась на 8,7%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали
38,3%, їх кількість порівняно з 2008 р. збільшилась на 20,5%.
Кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості складала більшість 97,0%,
злочини економічної спрямованості складали лише 3,0%.
О. Никифоров,
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