СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ВІННИЦІ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ
(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області)
НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення м.Вінниці, за оцінкою, станом на
1 березня 2020р. становила 370,6 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2020р.
живими народилась 561 особа, померло 697 осіб. За цей період чисельність
населення міста зменшилась на 83 особи.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по
м.Вінниці впродовж березня 2020р. зменшилась на 1,9%, або на
0,1 млн.грн і на 1 квітня 2020р. становила 6,5 млн.грн (дані наведено по
юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).
У загальній сумі заборгованості Вінницької області питома вага
м.Вінниці становить 44,0%.
Заборгованість працівникам економічно-активних підприємств
становить 0,3 млн.грн (5,2%), на підприємствах-банкрутах сума боргу
складає 6,1 млн.грн (94,8%) від загальної суми заборгованості.
ПРАВОПОРУШЕННЯ
За повідомленням прокуратури, протягом січня–березня 2020р.
у м.Вінниця обліковано 1733 кримінальних правопорушення (злочини,
виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами,
що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства,
органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро).
У порівнянні з відповідним періодом 2019р. кількість злочинів по місту
збільшилась на 4,3%.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами
кримінальних проявів 28,4% – тяжкі та особливо тяжкі.
Так саме, як і у січні–березні 2019р. в місті обліковано 4 очевидних
умисних вбивства і замахи на вбивство і 4 умисних тяжких тілесних
ушкодження. На відміну від минулого року, коли у місті не було
зафіксовано жодного зґвалтування і замахи на зґвалтування, з початку
2020р. зареєстровано 3 таких випадки.
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Порівняно із січнем–березнем 2019р. кількість крадіжок (422) та
грабежів (17) зменшилася на 16,4% і 37,0% відповідно. Кількість
облікованих з початку 2020р. розбоїв (5) залишилася на рівні минулого
року. Проте кількість шахрайств (406) збільшилася в 2,6 раза,
а хабарництва (30) – в 1,6 раза.
З початку 2020р. в місті зареєстровано 32 злочини, скоєних групою
осіб, у стані алкогольного сп’яніння вчинено 11 правопорушень. Протягом
січня–березня 2020р. обліковано 136 правопорушень, що скоєні особами,
які раніше вже вчиняли злочини, 11 правопорушень були скоєні
малолітніми та неповнолітніми або за їх участю. Серед виявлених осіб
(77), які вчинили кримінальні правопорушення, 33,8% раніше вже ставали
на злочинний шлях; 11,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння;
5,2% – малолітні та неповнолітні.
ЦІНИ
За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу
споживчих цін (індексу інфляції) у березні до лютого 2020р. в Україні
становила 100,8%, у Вінницькій області – 100,3%.
На споживчому ринку області в березні 2020р. ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%.
Найбільше (на 16,3%) подорожчали коренеплоди, цибуля та гриби.
На 14,3%–1,1% зросли ціни на капусту, гречані крупи, цитрусові,
картоплю, масло, цукор, олію соняшникову, свинину, рис. Водночас на
10,1% подешевшали яйця, на 4,2–1,2% – м’ясо птиці, банани,
кисломолочна продукція, овочі, вирощені з їхнього насіння, сир і м’який
сир (творог).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,9%,
що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
Одяг і взуття подорожчали на 6,0%, у т.ч. одяг – на 6,3%, взуття – на
5,6%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші
види палива на 2,2% відбулося в основному за рахунок здешевлення
гарячої води, опалення на 11,8% та природного газу на 11,2%.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,3% в основному
спричинено здешевленням палива та мастил на 1,7%. Водночас на 4,7%
подорожчав проїзд в залізничному пасажирському транспорті.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з підвищенням
тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 17,0%.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень–лютий 2020р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (робіт, послуг) на 5711,0 млн.грн, що складає 45,9%
від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
за звітний період становить 15423,8 грн.
БУДІВНИЦТВО
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних
робіт) підприємствами м.Вінниці у січні–березні 2020р. становив
811,9 млн.грн, що становить 89,5% загальнообласного обсягу робіт.
ТРАНСПОРТ
Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним
транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями) за січень‒березень 2020р. становили 521,9 тис.т і в
порівняні з січнем‒березнем 2019р. збільшилися на 17,9%. Вантажообіг
збільшився на 0,4% і становив 112,0 млн.ткм.
У січні‒березні 2020р. підприємствами автомобільного транспорту
обласного центру (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями) перевезено 10,3 млн. пасажирів, та виконано пасажирську
роботу на 96,7 млн.пас.км. У порівнянні з січнем‒березнем 2019р. загальні
обсяги пасажирських перевезень та пасажирообігу зменшилися на 10,7%
та 1,1% відповідно.
За січень‒березень 2020р. послугами міського електротранспорту
скористалось 27,1 млн. пасажирів, що на 16,3% або на 3,8 млн. пасажирів
менше, ніж у січні‒березні 2019 року.
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