Соціально-економічне становище Гадяцького району
за січень–вересень 2016 року
Демографічна ситуація та соціальний захист
Чисельність наявного населення, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила 29386
осіб. Упродовж січня–серпня 2016р. чисельність населення зменшилася на 284 особи.
У січні–серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначено 4978 домогосподарствам на загальну суму 2872,3 тис.грн.
Крім того, 336 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Зайнятість та безробіття
Кількість зареєстрованих безробітних по м.Гадячу та Гадяцькому району на кінець
вересня 2016р. становила 1,3 тис. осіб і порівняно з кінцем серпня збільшилася на 2,2%, а
порівняно з кінцем вересня 2015р. – на 8,5%. Серед зареєстрованих безробітних жінки
становили 57,0%, молодь у віці до 35 років – 36,4%.
За сприяння державної служби зайнятості у січні–вересні 2016р. було
працевлаштовано 781 особу, яка мала статус безробітного протягом цього періоду, або 23,6%
від їх загальної кількості, у тому числі у вересні – 43 особи, що на 17,3% менше, ніж у
серпні.
Сільське господарство
На 1 жовтня 2016р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обмолочено на площі 17269 га (на 1
жовтня 2015р. – на 22455 га), валовий збір зерна становив 812279 ц (1308958 ц) при середній
урожайності 47,0 ц з 1 га (58,3 ц з 1 га).
У січні–вересні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
реалізовано на забій 2001,9 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 17,5% більше порівняно з
січнем–вереснем 2015р., вироблено 34136,8 т молока (на 5,9% менше).
Правосуддя та злочинність
За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2016р.
по місту та району обліковано 590 кримінальних правопорушень, що на 7,7% більше, ніж за
січень–вересень 2015р.
Транспорт
Послугами автомобільного транспорту фізичних осіб-підприємців за січень–вересень
2016р. скористалися 66,1 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 2,6
млн.пас.км.
Головне управління статистики у Полтавській області

