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Короткі підсумки
соціально-економічного становища м. Черкаси
Населення.
Чисельність
наявного
населення
на
території,
підпорядкованій Черкаській міськраді, на 1 серпня 2018р., за оцінкою,
становила 277,5 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2018р. чисельність населення
міськради зменшилась на 1329 осіб внаслідок процесів природного (на 898 осіб)
та міграційного (на 431 особу) скорочення.
Соціальний захист. У серпні 2018р. було призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6,5 тис.
домогосподарств на суму 720,2 тис.грн, субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у серпні
2018р. були призначені 2 домогосподарствам на суму 6,9 тис.грн.
Ринок праці. За даними державної служби зайнятості кількість
зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018р. становила 2085 осіб.
Кількість вакансій, заявлених підприємствами, установами та
організаціями у службі зайнятості, на кінець місяця становила 727 одиниць.
Заробітна плата. Упродовж серпня 2018р. загальна сума заборгованості
із виплати заробітної плати зменшилася на 0,8% і на 1 вересня 2018р. становила
54,3 млн.грн (71,2% загальної суми боргу по області).
Діяльність підприємств. Фінансовий результат до оподаткування
великих та середніх підприємств м.Черкаси за січень–червень 2018р. становив
1734,6 млн.грн прибутків. За відповідний період попереднього року було
отримано 680,5 млн.грн прибутків.
Внутрішня торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, по місту за січень–червень 2018р.
становив 3167,9 млн.грн (55,2% обсягу по області), що в порівнянних цінах
більше обсягу січня–червня 2017р. на 4,9%.
Промисловість. У січні–серпні 2018р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на 18,0 млрд.грн, що становить 40,4%
від обсягу реалізованої продукції по області.
Будівництво. У січні–серпні 2018р. підприємствами міста виконано
будівельних робіт на 534,1 млн.грн, що становить 56,4% загальнообласного
обсягу робіт.

Транспорт. У січні–серпні 2018р. на підприємствах транспорту
м.Черкаси вантажооборот зріс проти січня–серпня 2017р. на 20,5% і становив
258,7 млн.ткм. Обсяг перевезених вантажів становив 1110,3 тис.т, що на 15,4%
більше обсягів січня–серпня 2017р.
Пасажирооборот у січні–серпні 2018р. зменшився проти січня–серпня
2017р. на 4,8% і становив 300,9 млн.пас.км. Послугами пасажирського
транспорту скористалися 41,9 млн. пасажирів, що на 5,2% менше обсягу січня–
серпня 2017р.
Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–липні 2018р. обсяг експорту
товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності, склав
97751,0 тис.дол. США, що становило 22,0% експорту області, імпорту товарів –
175313,5 тис.дол., або 62,9% імпорту області. Негативне сальдо зовнішньої
торгівлі склало 77562,5 тис.дол. Обсяг експорту у порівнянні з січнем–липнем
2017р. збільшився на 14,1%, імпорту –на 45,0%.
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