ДО МІЖ Н А Р О ДНО Г О ДНЯ ТЕА ТР У
Важливим джерелом духовного і культурного розвитку сучасної людини є театральне мистецтво. Значна частина
жителів м. Луганська та області не позбавляють себе та своїх дітей у задоволенні приєднатися до надбань національної
та світової культури у театральних виставах.
Можливість скористатися послугами закладів культури та мистецтва в області надають п’ять професійних театрів на
1885 місць: Луганський обласний український музично-драматичний театр, Луганський обласний та Сєвєродонецький
міський російські драматичні театри, Луганський обласний театр ляльок та Луганський обласний Козачий кінний театр
(у Міловському районі).
Незважаючи на скрутне фінансове становище, мережа театральних закладів в області збереглась.
Протягом минулого року театральними колективами було зіграно 829 спектаклів, на яких були присутні 199,7 тис.
глядачів. Серед запропонованих глядачам спектаклів 24 нових постановок та 6 – капітально відновлених. Із 829
спектаклів 756 або 91,2% зіграно акторами на стаціонарній сцені, 17 (2,1%) - у межах свого міста та 55 (6,6%) - на
гастролях в межах України, один спектакль (0,1%) – за межами України.
Слід відмітити, що після значного зменшення кількості відвідувань театрів у першій половині 90-х років, інтерес до
театрального мистецтва поступово відновлювався та зростав.
Пожвавлення інтересу до театральної творчості було характерне для періоду з 2000 по 2008 роки, коли кількість
відвідувань театрів зросло зі 173,5 тис. до 285,3 тис.
У 2009 році у зв’язку з економічною кризою, яка охопила усі гілки суспільства, кількість відвідувань театрів знову
зменшилась і становила 199,7 тис., з них 17,7 тис. – сільськими жителями.
Репертуар театрів досить різноманітний: комедії, трагедії, п’єси на будь-який смак на українській та російській
мовах.
Збереження інтересу населення області до цього виду мистецтва свідчить про прагнення до підвищення свого
освітнього рівня, незважаючи на всі економічні труднощі, та сприяє збереженню культурної спадщини нації.
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ФАХІВЦІ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У різних галузях економіки на 1 жовтня 2009 року в економіці області працювало 2332 спеціаліста з науковими
ступенями, що на 6,4% більше, ніж на відповідну дату 2008р., у т.ч. число докторів наук зросло на 5,9%, кандидатів
наук – на 6,5%.
Кількість фахівців вищої кваліфікації, які зайняті в економіці області, за вченими званнями
(станом на 1 жовтня; осіб)
Фахівці, що мають науковий ступінь
доктора наук
кандидата наук
2008
2009
2008
2009
Всього
256
271
1935
2061
з них мають вчене звання
академіка
33
61
21
58
члена-кореспондента
14
19
22
48
професора
168
224
21
26
доцента
76
41
956
1314
старшого наукового співробітника
6
2
42
44
Вчене звання
доцента має 58,1%
фахівців вищої кваліфікації, професора – 10,7%, академіка або членакореспондента – 8,0% старшого наукового співробітника – 2,0%. Питома вага жінок, які мають вчені звання, нижча,
ніж серед чоловіків. Так, вчене звання академіка або члена кореспондента мають тільки 3,2% жінок, в той час серед
чоловіків ці вчені звання мають 11,5% осіб.
Треба відмітити, дещо поліпшилась вікова структура серед науковців вищої кваліфікації. Так, частка молодих
вчених у віці до 40 років, коли відбувається накопичення знань та досвіду, коли усі види віддачі (інформаційна,
економічна, організаційна та педагогічна) досягають свого піку, збільшилась з 25,3% у 2008р. до 29,4% у 2009р.
Треба відмітити, що основна кількість докторів та кандидатів наук зосереджена у вищих навчальних закладах
(88,8% від загальної їх чисельності), 2,5% – у науково-дослідних інститутах та їх філіалах, 2,6% – у лікувальних
закладах, 1,8% – на промислових підприємствах.
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ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області у лютому 2010р. склав 102,1%, що
на 0,2 в.п. більше загальнодержавного рівня (101,9%) та на 0,7 в.п. відповідного показника по Луганській області, що
склався у лютому 2009р. (101,4%).
Продукти харчування і безалкогольні напої у лютому п.р. подорожчали на 3,7% (по Україні в цілому на 3,5%).
Зростання цін викликано, в першу чергу, подорожчанням овочів (на 20,4%), у т.ч. капусти (на 40,4%), цибулі (на
33,3%), картоплі (на 31,7%), буряка (на 26,3%), моркви (на 10,3%). На 13,6% став дорожче цукор, на 7,0% –
кисломолочна продукція, на 5,5% – вершкове масло, на 4,9% – сир і м’який сир (творог), на 4,6% – молоко, на 4,5% –
яйця та кондитерські вироби з борошна, на 3,9% – олія, на 2,5% – хліб і хлібопродукти, на 2,4% – фрукти, на 1,4% –
риба і продукти з риби, на 1,0% – яловичина.
Водночас на 0,9% стала дешевше свинина, на 0,6% – м'ясо птиці.
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних із утриманням та ремонтом житла підвищилася на 0,2% за
рахунок подорожчання мешкання в гуртожитках (на 3,6%).
Протягом місяця на 2,9% стали вище ціни на транспорті, що обумовлене подорожчанням бензину (на 4,6%).
Крім того, за минулий місяць зросли ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби (на 2,4%), у сфері охорони
здоров'я, послуги ресторанів та готелів (на 0,5%), відпочинок і культуру (на 0,4%), одяг і взуття (на 0,2%).
Разом з тим на 7,5% став дешевше зв'язок на 0,2% – предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне
утримання житла.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ДОМОГОСПОДАРСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2008 РОЦІ
За даними обстеження умов життя домогосподарств у 2008р. кількість домогосподарств Луганської області
становила 937,6 тис., 5,5% загальної кількості по Україні. Основна частина домогосподарств нашої області (87,0%)
проживає у міських поселеннях, з них у великих містах – 57,1%, у малих – 29,9%, на селі мешкає лише 13,0%.
Середній розмір домогосподарства, як і в 2007р. становив 2,40 особи, у міських поселеннях середній розмір
домогосподарства становив 2,38 особи, у сільській місцевості – 2,54 осіб.
Найпоширеніші домогосподарства Луганської області складалися з двох осіб (32,0%), трьох -28,2%, однієї –
24,3%, чотирьох і більше осіб – 15,5%. Більше третини домогосподарств (36,1%) мали у своєму складі дітей, з них
одну дитину – 89,0%, двоє дітей – 10,9%, троє і більше – 0,1%.
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства в 2008р. склали 2325,3 грн., що в 1,7 раза більше, ніж у
2007р. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 2364,5 грн., сільське – 2062,2 грн.
У середньому на одного члена домогосподарства сукупні витрати становили 968,9 грн., у міських
домогосподарствах – 993,5 грн., у сільських – 811,9 грн.
Розподіл населення Луганської області за рівнем середньодушових загальних доходів у місяць свідчить про
зменшення в 3,9 раза порівняно з 2007р. частки населення в групі з низькими загальними доходами (до 300,0 грн.).
Майже вдвічі зменшилася порівняно з 2007р. частка населення з середньодушовими загальними доходами нижче
прожиткового мінімуму (626,0 грн.) і склала 17,2%. Частка заможного населення, яке має середньодушові загальні
доходи понад 840 грн. збільшилася у 2008р. в 2,6 раза та склала 63,1%, серед них 6,7% населення мають
середньодушові загальні доходи понад 1920,0 грн.
Серед усіх сукупних витрат домогосподарств 84,2% становили споживчі витрати, частка їх зменшилася
порівняно з 2007р. на 4,7 в.п.
Найбільш вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств (48,7%) продовжують залишатися витрати на
харчування (включаючи харчування поза домом), частка цих витрат скоротилася проти попереднього року на 4,7
в.п.
На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування) домогосподарства направляли 33,4%
сукупних витрат, частка їх збільшилася порівняно з 2007р. на 0,3 в.п. (33,1%).
На неспоживчі сукупні витрати (допомога родичам та іншим особам, купівля акцій, нерухомості, вклади до
банків, витрати на будівництво та капітальний ремонт та інші напрями використання сукупних ресурсів)
домогосподарства направляли 15,8% сукупних витрат (у 2007р. – 11,1%).
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На предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла домогосподарства витрачали 70,1
грн. (3,0% сукупних витрат), відпочинок і культуру – 61,2 грн. (2,6%), на транспорт – 60,7 грн. (2,6%), зв’язок – 41,8
грн. (1,8%), на освіту –22,8 грн. (1,0%).
На охорону здоров’я домогосподарства нашої області витрачали щомісячно в 2008р. – 67,3 грн. або 2,9% сукупних
витрат.
Витрати домогосподарств на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням пільг та субсидій)
склали 10,8% сукупних витрат, або 248,9 грн. у середньому за місяць (у 2007р. – 11,8% та
159,3 грн.). Розмір
отриманих пільг та субсидій становив 25,9 грн. у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство проти
21,5 грн. у 2007р.
Середньомісячна вартість харчування однієї особи в 2008р. збільшилася проти 2007р. в 1,6 раза та становила 471,5
грн. Міське домогосподарство витрачало на харчування однієї особи 479,1 грн., сільське – 422,6 грн.
У 2008р. в нашій області однією особою споживалося більше, ніж у 2007р. в середньому за місяць риби і
рибопродуктів – на 26,7%, фруктів, ягід, горіхів, винограду - на 21,4%, молока і молокопродуктів -17,3%, овочів і
баштанних – 16,9%, , олії і інших рослинних жирів – на 12,5%, м’яса і м’ясопродуктів – на 9,8%, картоплі - на 7,1%,
хліба і хлібних продуктів - на 1,1%. На рівні минулого року залишилося споживання яєць.
У 2008р. в Луганській області зберігалася диференціація в споживанні продуктів харчування між
домогосподарствами, середньодушові сукупні витрати яких були нижче прожиткового мінімуму та найбільш заможними
домогосподарствами, які мають середньодушові сукупні витрати понад 1920,0 грн. Найбільш заможними
домогосподарствами споживалося
в 2,6 раза більше риби і рибопродуктів, ніж домогосподарствами з
середньодушовими сукупними витратами нижче прожиткового мінімуму, фруктів, ягід, горіхів, винограду – у 2,5 раза;
молока і молочних продуктів – у 2,4 раза; м’яса і м’ясопродуктів – у 2,3 раза; цукру – у 1,7 раза; овочів і баштанних – у
1,6 раза; олії та інших рослинних жирів – у 1,4 раза; картоплі, хліба і хлібопродуктів - у 1,3 раза; яєць – у 1,2 раза.
У забезпеченні населення нашої області продуктами харчування значну роль відіграють особисті підсобні
господарства. В них вироблено 33,8% спожитої картоплі, 21,6% овочів і баштанних, 10,6% яєць, 5,8% фруктів, ягід,

горіхів, винограду, 4,4% м’яса і м’ясопродуктів, 3,4% молока і молочних продуктів. Основна частка продуктів
харчування вироблена в підсобних господарствах сільської місцевості.
Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства Луганської області в 2008р. склали 2634,8 грн., що в 1,5
раза більше, ніж у 2007р. Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства у міських поселеннях становили
2655,1 грн. проти 1714,2 грн. у 2007р., у сільській місцевості - 2498,3 грн. (1950,8 грн.).
У середньому на члена домогосподарства сукупні ресурси склали 1097,8 грн. (у 2007р. – 727,1 грн.).
Середньодушові сукупні ресурси домогосподарств у міських поселеннях становили 1115,6 грн., у сільській місцевості –
983,6 грн.
Основною складовою сукупних ресурсів домогосподарств Луганської області, як і в попередні роки залишається
оплата праці – 50,1%, але частка її проти 2007р. зменшилася на 3,1 в.п.
Другою за розміром часткою сукупних ресурсів були пенсії, стипендії та соціальні допомоги, вони складали 30,4%
(у 2007р. – 27,5%).
Допомога від родичів та інших осіб (грошова допомога та грошова оцінка допомоги продовольчими товарами)
залишилася на рівні 2007р. і склала 4,3%.
Деякі розбіжності мали структури сукупних ресурсів міських та сільських домогосподарств. Найбільшу частку
ресурсів міських домогосподарств складали доходи від зайнятості (57,7%), які зменшилися порівняно з 2007р на 2,6
в.п. Доходи від зайнятості сільських домогосподарств становили – 30,5%. У домогосподарствах сільської місцевості
значну частину сукупних ресурсів складали надходження від особистого підсобного господарства (25,9%), в міських
домогосподарствах вони становили – 0,9%. Пенсії, стипендії, соціальні допомоги становили в міських
домогосподарствах – 30,5%, у сільських – 29,5%, допомога від родичів та інших осіб – по 4,3 %.
Частка пільг та субсидій безготівкових на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива у сукупних
ресурсах домогосподарств становила 1,0% проти 1,2% у попередньому році. Вартість пільг та субсидій, отриманих
одним домогосподарством, яке мешкає у міських поселеннях становила 1,0% сукупних ресурсів, у сільській місцевості –
0,6%.
Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, купівлю ліків, лікування, зубопротезування, послуг транспорту,
зв’язку становили 0,5% сукупних ресурсів (у 2007р. – 0,3%). У міських поселеннях вартість цих пільг та субсидій у
середньому на одне домогосподарство склала 0,4%, у домогосподарствах сільської місцевості – 0,5%.
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