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Короткі підсумки  

соціально-економічного становища м.Черкаси  
 

Населення. Чисельність наявного населення на території, 
підпорядкованій Черкаській міськраді, на 1 жовтня 2016р. за оцінкою, 
становила 283,0 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2016р. чисельність 
населення зменшилась на 1230 осіб.  

 
Соціальний захист. У січні–жовтні 2016р. було призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 50,4 тис. 
домогосподарств (86,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за 
субсидіями) на суму 21331,4 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії  на одне домогосподарство у жовтні 
2016р. становив 320,0 грн (у жовтні 2015р. – 182,6 грн). 

 
Ринок праці. Кількість найманих працівників підприємств, установ та 

організацій у січні–вересні 2016р. становила 75,3 тис. осіб, що складає більше 
третини зайнятих в економіці області. 

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 2,6 тис. осіб. 

За сприяння державної служби зайнятості у жовтні було 
працевлаштовано 221 особу, рівень працевлаштування становив 7,2%. 

 
Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного 

працівника підприємств у січні–вересні 2016р. становила 4367 грн, що у 3 рази 
вище рівня мінімальної заробітної плати (1450 грн). 

Упродовж жовтня 2016р. загальна сума заборгованості із виплати 
заробітної плати збільшилася на 7,0% і на 1 листопада 2016р. становила           
7,1 млн.грн (30,0% загальної суми боргу по області). 

 
Промисловість. У січні–жовтні 2016р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на 21950,9 млн.грн, що становить 
51,2% від обсягу реалізованої продукції по області. 

 
Будівництво. У січні–жовтні 2016р. підприємствами міста  виконано 

будівельних робіт на 458,3 млн.грн, що становить 71,7% загальнообласного 
обсягу робіт. 

У січні–вересні 2016р. по місту прийнято в експлуатацію 13255 м2 
загальної площі житла, що наполовину менше порівняно із січнем–вереснем 
2015р. 

 



   

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту міста за січень–
жовтень 2016р. перевезено 805,6 тис.т вантажів (25,6% від загальних 
перевезень області). Порівняно з січнем–жовтнем 2015р. обсяги перевезень 
вантажів збільшилися на 18,6%. Вантажооборот зріс на 36,6% і становив             
204,5 млн.ткм. 

Перевезено 34,8 млн. пасажирів, що на 3,7% менше обсягів січня–жовтня 
2015р. Пасажирооборот у січні–жовтні 2016р. зменшився проти відповідного 
періоду 2015р. на 8,6% і становив 277,3 млн.пас.км. 

 
Зовнішньоекономічна діяльність. За січень–вересень 2016р. обсяг 

експорту та імпорту товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної 
діяльності, склав відповідно 129,8 млн.дол. США та 107,5 млн.дол., що 
становило 40,2% та 58,8% до загальнообласного обсягу. Обсяг експорту у 
порівнянні з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 11,2%, імпорту – на 38,8%. 
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 9,8 млн.дол.  

Експорт послуг за січень–вересень 2016р. склав 7,0 млн.дол. США, що 
становило 60,6% експорту області, імпорт послуг – 3,2 млн.дол., або 19,9% 
імпорту області. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами було позитивним і 
склало 3,8 млн.дол. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці 
міста станом на 1 жовтня 2016р. становив 104,1  млн.дол. США. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу 
населення міста станом на 1 жовтня 2016р. становив 368,5 дол. США. 
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