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Інформація
про стан соціально-економічного розвитку Сумської області 
за січень-квітень 2020 року

Промисловість

	Індекс промислової продукції за підсумками січня-квітня 2020 року проти відповідного періоду 2019 року склав 95,4%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 99,4%, переробній промисловості – 94,6%, постачанні електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря – 91,7%.
	У переробній промисловості за підсумками звітного періоду зросло виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+37,7%), харчових продуктів, напоїв (+20,3%), текстильне вироб-ництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (+11%), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (+8,3%), хімічних речовин і хімічної продукції (+0,7%).
	Поряд з цим спостерігається скорочення металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів (-50,9%), машинобудування (-25,5%), виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (-8,3%).
	Підприємствами промисловості у січні-квітні 2020 року реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 14 млрд гривень (-18,6% проти відповідного періоду 2019 року).


Сільське господарство

	Індекс сільськогосподарської продукції у січні-квітні 2020 року проти відповідного періоду 2019 року в господарствах усіх категорій склав 98,3%,
у тому числі у господарствах населення – 99,7%, підприємствах – 95,9%.
	Станом на 01.05.2020 в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби скоротилось проти аналогічної дати 2019 року на 6,1% та становить 144 тис. голів (у тому числі корів – на 6,6% до 69,7 тис. голів), свиней – на 7,2% (100,1 тис. голів), птиці – зросло на 3,4% (4403,7 тис. голів).
	У січні-квітні 2020 року в області вироблено 24,7 тис. тонн м’яса (+1,2% проти відповідного періоду попереднього року), 113,6 тис. тонн молока (-3,4%), 124,3 млн штук яєць (+0,6%).


Розвиток енергетики та транспорту

	У січні-квітні 2020 року обсяги спожитої електроенергії склали в області 684,1 млн кВт-год. (+16,5% проти січня-квітня 2019 року). Станом на 01.05.2020 рівень розрахунків за спожиту електричну енергію перед ТОВ «Енера Суми» склав 96,1%, загальний борг споживачів зріс проти початку 2020 року на 38,4 млн гривень (+41,5%) та становить 131 млн гривень.
	Споживачами області отримано 128,6 млн куб. метрів природного газу 
(-16,6% проти січня-квітня 2019 року). Станом на 01.05.2020 рівень розрахунків за спожитий природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 121,7%, загальний борг споживачів зменшився проти початку 2020 року на 139,5 млн гривень 
(-17,5%) та становить 659,5 млн гривень.
	Протягом січня-квітня 2020 року підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 2354,7 тис. тонн вантажів, що на 7,8% менше проти відповідного періоду 2019 року, вантажообіг зменшився на 6,9% і склав 2266,5 млн ткм.
	Послугами пасажирського транспорту скористались 21,9 млн осіб (-32,2% проти січня-квітня 2019 року), пасажирообіг скоротився на 43,5% та склав 410,9 млн пас. км.


Будівництво

	У січні-квітні 2020 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 332,5 млн гривень (-16,1% проти відповідного періоду 2019 року).

Будівництво будівель порівняно з січнем-квітнем 2019 року зменшилось на 16,7% (у тому числі житлових – зросло на 24,1%, нежитлових – скоротилось на 28,1%), інженерних споруд – на 12,7%.
	У І кварталі 2020 року прийнято в експлуатацію 21,2 тис. кв. метрів загальної площі житлових будівель (+33,1% проти І кварталу 2019 року).

Капітальні інвестиції

	У І кварталі 2020 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 842,1 млн гривень капітальних інвестицій, що на 43,8% менше проти відповідного періоду 2019 року.
	Майже всі капітальні інвестиції (97,9% загального обсягу) спрямовано 
в матеріальні активи, у тому числі у машини, обладнання, інвентар, транспортні засоби вкладено 64,5% усіх інвестицій; будівлі та споруди – 27,3%. У немате-ріальні активи спрямовано 2,1% загального обсягу капітальних інвестицій.
	Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,9% загального обсягу інвестицій. 
	Найбільшу частку від усіх капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового, рибного господарства (37,3%) та промисловими підпри-ємствами (35,1%).


Іноземні інвестиції

	Станом на 31.12.2019 з початку інвестування в економіку області залучено 198 млн доларів США прямих іноземних інвестицій, що на 7,3% більше проти початку 2019 року.
	Збільшення вартості капіталу в 2019 році відбулось, головним чином, за рахунок курсової різниці (+11,9 млн доларів США).
	У 2019 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1,9 млн доларів США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
	Інвестиції надійшли з 32 країн світу. З країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 180,7 млн доларів США (91,3% загального обсягу акціонерного капіталу), інших країн – 17,3 млн доларів США (8,7%).
	Значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (44% загального обсягу), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22,9%).
	Реалізуються наступні проєкти (програми) міжнародної технічної допомо-ги: програма Європейського Союзу U-LEAD з Європою «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування»; проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO; проєкти Європейського Союзу «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м. Конотоп» та «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»; проєкт GIZ «Партнерство з модернізації: енерго-ефективність у лікарнях»; проєкт «Підтримка організацій – лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»; проєкт ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES); проєкт «Підтримка впровадження проєкту «Підвищення енерго-ефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми».


Зовнішньоекономічна діяльність

	У січні-березні 2020 року зовнішньоторговельний оборот товарів склав 
в області 443,7 млн доларів США (+19,9% проти січня-березня 2019 року).
	Експорт зріс на 5,7% та становить 228,7 млн доларів США, імпорт – на 33% та становить 215 млн доларів США.
	Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і складає 13,7 млн доларів США (І квартал 2019 року – 57 млн доларів США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,06 (І квартал 2019 року – 1,37).
	Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партне-рами із 117 країн світу (І квартал 2019 року – із 109 країн).
	Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився проти січня-березня 2019 року на 11,5% та склав 80,6 млн доларів США (35,2% від загального обсягу).
	Імпорт товарів із країн Європейського Союзу зріс проти січня-березня 2019 року на 5,5% та склав 70,4 млн доларів США (32,8% від загального обсягу).
	У загальному обсязі експорту товарів найбільші поставки здійснювались до Російської Федерації – 13,4%, Єгипту – 6,3%, Нідерландів – 5,4%, Білорусі – 5,1%, Італії – 4,8%, Іспанії – 4,2%, Китаю – 3,7%, Німеччини – 3,7% тощо.
	Найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з США – 27,1%, Німеччини – 9,8%, Китаю – 8,2%, Польщі – 6,9%, Російської Федерації – 6,6%, Білорусі – 6,1%, Італії – 4% тощо. 
	Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 40%, готові харчові продукти – 17,6%, механічні та електричні машини – 8,7%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 7,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 6,2%.
	Основу товарної структури імпорту складали механічні та електричні машини – 31,2%, готові харчові продукти – 16,7%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 11,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 8,7%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 6,3%.


Споживчий ринок та цінова ситуація

	У квітні 2020 року індекс споживчих цін на товари та послуги в області склав 100,8% до грудня попереднього року (показник за підсумками квітня 2019 року – 103,6%), по Україні – 101,5% (103,4%); індекс цін на продукти хар-чування і безалкогольні напої – 102,8% (105,4%), по Україні – 102,6% (104,9%).
	Оборот роздрібної торгівлі за підсумками січня-квітня 2020 року склав 6491,5 млн гривень, що у порівняних цінах на 0,1% більше проти відповідного періоду 2019 року.
	Протягом січня-квітня 2020 року в області відкрито та відновлено роботу 47 підприємств роздрібної торгівлі (-1 підприємство проти відповідного періоду 2019 року), 8 закладів ресторанного господарства (-6), 19 закладів побутового обслуговування населення (+10).


Розвиток підприємництва

	Станом на 01.01.2019 в області зареєстровано 40,4 тис. суб’єктів малого підприємництва (+635 одиниць проти аналогічної дати 2018 року), у тому числі підприємців-фізичних осіб – 34,5 тис. одиниць (+392 одиниці), середніх підпри-ємств – 0,4 тис. одиниць (+3 одиниці), малих підприємств – 5,6 тис. одиниць (+240 одиниць).
	Станом на 01.04.2020 в області налічується 244 регуляторні акти, у тому числі Сумської обласної державної адміністрації – 7 (станом на 01.04.2019 – 7 документів), міських рад міст обласного значення – 210 (212), районних державних адміністрацій – 27 (27).
	Відповідно до Програми розвитку малого та середнього підприємництва 
в Сумській області на 2017-2020 роки здійснюється державна фінансова підтримка бізнесу шляхом надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах, за рахунок обласного та місцевих бюджетів.
	За весь час дії програми фінансової підтримки (2017-2019 роки) підтримку одержали 47 суб’єктів малого підприємництва за 61 проєктом на суму 2245 тис. гривень (у тому числі з місцевих бюджетів – 1184,3 тис. гривень, обласного бюджету – 1060,7 тис. гривень).
	У 2020 році в місті Суми відбувся черговий обласний конкурсний відбір проєктів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів обласного бюджету часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. Крім того, для надання фінансової підтримки бізнесу місцеві конкурсні відбори відбулись у Роменському районі, Краснопільській та Зноб-Новгородській об’єднаних тери-торіальних громадах.
	За результатами проведених конкурсів 5 суб’єктів малого підприємництва за 8 проєктами стали переможцями місцевих конкурсних відборів (прогнозова-ний обсяг компенсації – 97,85 тис. гривень); 9 суб’єктів за 11 проєктами –обласного конкурсу (387,9 тис. гривень). Зазначені кошти з місцевих та обласного бюджетів будуть виплачені в ІІ кварталі 2020 року.
	За програмою надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікро-підприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів державного бюджету у вигляді компенсації процентних ставок за кредитами та наданих гарантій на забезпечення зобов’язань за кредитами (програма доступних кредитів 5-7-9%) в області банками-учасниками програми з представниками регіонального бізнесу в І кварталі 2020 року заключено 16 договорів на загальну суму 11085,75 тис. гривень.


Виконання бюджетів

	За підсумками січня-квітня 2020 року збір до зведеного бюджету області (без урахування міжбюджетних трансфертів) склав 4249,9 млн гривень, що на 323,3 млн гривень, або на 7,1% менше проти відповідного періоду 2019 року.

Доходи державного бюджету (у співставних умовах) становлять 2079,9 млн гривень, що на 361,2 млн гривень, або на 14,8% менше порівняно з січнем-квітнем 2019 року.

	До місцевих бюджетів області надійшло 2170 млн гривень, що на 37,9 млн гривень, або на 1,8% більше проти січня-квітня 2019 року, у тому числі до загального фонду – 2077,3 млн гривень (+75,4 млн гривень, або +3,8%).


Заробітна плата

	За підсумками січня-квітня 2020 року заробітна плата в області зросла 
на 14,4% проти відповідного періоду 2019 року та склала 9000 гривень, що 
у 1,9 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Заборгованість із виплати заробітної плати збільшилась порівняно з початком 2020 року на 45,4 млн гривень (+13,7%) та на 01.05.2020 досягла 375,6 млн гривень.
	На економічно активних підприємствах заборгованість із виплати заробіт-ної плати зросла проти початку 2020 року на 43,5 млн гривень (+14,9%) та 
на 01.05.2020 склала 335,8 млн гривень.

Зайнятість

	Станом на 01.05.2020 у державній службі зайнятості зареєстровано 21,1 тис. безробітних осіб, що на 34,4% більше, ніж на початок 2020 року.
	Протягом січня-квітня 2020 року за направленням служби зайнятості та самостійно працевлаштовано 4,8 тис. безробітних осіб, у тому числі одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 16 осіб; професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 1,6 тис. осіб; до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 1 тис. осіб.
	За даними моніторингу, у січні-квітні 2020 року в області створено 2821 нове робоче місце.

Соціальне забезпечення

	Станом на 01.05.2020 у 30 дитячих будинках сімейного типу (+1 будинок проти аналогічної дати попереднього року) виховувалось 195 дітей (+16 дітей). 
У 144 прийомних сім’ях (відповідає кількості на аналогічну дату попереднього року) виховувалось 275 дітей (-4 дитини).
	У січні-квітні 2020 року виплачено 471,6 млн гривень державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та інших видів допомог, що на 9,2% більше проти відповідного періоду 2019 року.


Пенсійне забезпечення

	У січні-квітні 2020 року сплачено 30 млн гривень обов’язкових платежів, що адмініструє Пенсійний фонд (-27,9% проти відповідного періоду 2019 року). Планові показники власних доходів за звітний період виконано на 82,5%.
	Станом на 01.04.2020 в області нараховується 329,6 тис. пенсіонерів. Середній розмір пенсії за січень-березень 2020 року склав 2792,5 гривні, що на 7,5% більше проти відповідного періоду 2019 року.

Питома вага пенсіонерів, які отримують пенсії через вкладні рахунки, станом на 01.05.2020 складає 66,7% (+0,9 в.п. проти початку 2020 року).
	Заборгованість платників по страхових внесках, фінансових санкціях та пені порівняно з початком 2020 року не змінилась та на 01.05.2020 склала 69,7 млн гривень.
	Борг економічно активних підприємств (дієвий статус боргу) становить 0,6 млн гривень (-1,2% проти початку 2020 року).

Охорона здоров’я

	Станом на 01.05.2020 медичну допомогу населенню області надають 96 самостійних закладів, у тому числі 25 обласних закладів, 8 міських лікарня-них закладів, 17 центральних районних лікарень, 4 стоматологічні поліклініки, 16 лікарських амбулаторій, 26 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, у структурі центральних районних, міських лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, об’єднаних територіальних громад функціонує лікарня на первинному рівні, 184 лікарські амбулаторії, 415 фельд-шерсько-акушерських, фельдшерських пунктів.
	У рамках Урядової програми «Доступні ліки» виписано 155,5 тис. елект-ронних рецептів (відпущено аптеками медикаментів за 132,5 тис. рецептів (85,2%)). 
	Порівняно з січнем-квітнем 2019 року спостерігається зменшення захво-рюваності на туберкульоз (з 16,7 до 12,4 на 100 тис. осіб) та СНІД (з 1,7 до 0,9 на 100 тис. осіб), а також смертності від туберкульозу (з 2,1 до 1,8 на 100 тис. осіб). Поряд з цим зріс рівень смертності від СНІДу – з 0,5 до 0,6 на 100 тис. осіб 
та малюкової смертності (за оперативними даними) – з 4,1 до 4,5 на 1 тис. народжених живими.
	В області підписано 883,9 тис. декларацій між пацієнтами і лікарями (81,7% населення).
Освіта

	В області функціонують 251 заклад дошкільної освіти, 163 навчально-виховні комплекси, у яких діють групи раннього та дошкільного віку, 31 опорний заклад загальної середньої освіти, що має дошкільні групи, 5 закладів загальної середньої освіти з короткотривалими дошкільними групами, 6 закладів позашкільної освіти, дошкільні групи 5 інтернатних закладів. Показник охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 років до 5 років склав 97,9% (+0,3 в.п. проти аналогічного показника 2019 року); віком від 5 років до 6 (7) років – 100% (відповідає аналогічному показнику 2019 року).
	Мережа закладів загальної середньої освіти області включає 415 закладів, у яких здобувають освіту 97,5 тис. учнів.
	Організованим підвезенням до місць навчання та у зворотному напрямку охоплено 100% учнів шкіл, які проживають за межею пішохідної доступності; шкільними автобусами підвозиться 96,4% учнів (показники відповідають аналогічним показникам 2019 року). 
	До інформаційної мережі Інтернет, як і у 2019 році, мають доступ 100% закладів загальної середньої освіти.


