ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА III КВАРТАЛ 2009 РОКУ
За попередніми даними Держкомстату України номінальні доходи населення Луганської
області за III квартал 2009р. склали 11041 млн.грн., що на 6,0% більше, ніж за відповідний
період 2008р. (за III квартал 2008р. номінальні доходи населення області зросли на 36,5%). За
обсягом доходів населення на долю Луганської області припадало 4,7% номінального обсягу
доходів населення України.
Наявний доход населення збільшився на 6,6% і досяг 8975 млн.грн. Реальний наявний
доход, визначений з урахуванням цінового фактору, зменшився на 8,3% (у III кварталі 2008р. –
зріс на 8,1%).
Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу становив 1287,1 грн., що
на 7,5% більше відповідного показника рік тому і в 1,9 раза – загального показника
прожиткового мінімуму, який був визначений в Україні у цей період в середньому на одну
особу в місяць (669 грн.).
Продовжує залишатися суттєвою диференціація між регіонами України за показником
середньомісячного наявного доходу у розрахунку на одну особу. Цей показник перевищує
середній рівень по Україні (1332,7 грн.) у м.Києві (в 1,7 раза), Донецькій (на 12,3%),
Дніпропетровській (на 7,4%), Запорізькій (на 6,5%), Вінницькій (на 3,7%), Чернігівській (на
3,7%), Полтавській (на 2,3%) областях. Найнижче значення цього показника зафіксовано у
Закарпатській та Чернівецькій областях, де він становив відповідно 72,7% та 75,0% від
середнього рівня по Україні. За розміром середньомісячного наявного доходу у розрахунку на
одну особу Луганська область посіла 11 місце серед 27 регіонів України.
За III квартал 2009р. витрати населення Луганської області склали 8074 млн.грн. (на
9,4% більше, ніж торік), заощадження – 2967 млн.грн. (на 2,3% менше).
Склад доходів та витрат населення Луганської області за III квартал 2009р.
характеризується наступними даними:
Млн.грн.
Доходи
заробітна плата
прибуток та змішаний доход
доходи від власності (одержані)
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
у тому числі
соціальні допомоги
Витрати та заощадження
придбання товарів та послуг
доходи від власності (сплачені)
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені
поточні трансферти
у тому числі
поточні податки на доходи, майно тощо
нагромадження нефінансових активів
приріст фінансових активів

У % до
підсумку

11041
4577
1584
277
4603

100,0
41,5
14,3
2,5
41,7

3133
11041
7213
169

28,4
100,0
65,3
1,5

692

6,3

501
167
2800

4,5
1,5
25,4
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ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області у січні
2010р. склав 101,8%, що на рівні загальнодержавного і на 1,3 в.п. менше відповідного
показника по Луганській області, що склався у січні 2009р. (103,1%).
Протягом січня продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 3,0% (по
Україні в цілому – на 3,2%), в першу чергу, за рахунок зростання цін на цукор (на 15,1%), овочі
(на 15,0%). С групи овочів капуста подорожчала на 33,1%, картопля – на 20,8%, овочі
вирощенні з їхнього насіння – на 13,8%, буряк, морква, цибуля, гриби – на 11,5%. На 5,8%
стали дорожче молоко, сир, та яйця, у тому числі кисломолочна продукція – на 7,7%, сир і
м’який сир (творог) – на 7,4%, молоко – на 5,1%, яйця – на 4,3%. На 4,9–0,5% зросли ціни на
масло вершкове, фрукти, борошняні кондитерські вироби, маргарин, кондитерські вироби з
цукру, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, олію, макаронні вироби, хліб.
Водночас на 1,1% подешевшав рис, на 0,4% – свинина.
Алкогольні напої та тютюнові вироби в цілому за січень зросли на 0,6%. При цьому
алкогольні напої подорожчали на 0,8%, тютюнові вироби – на 0,4%.
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням і ремонтом житла,
залишилася майже на рівні попереднього місяця. Темп приросту склав 0,1%, за рахунок
підвищення квартирної плати (на 0,9%).
Протягом місяця на 0,9% зросли ціни на транспорті, що обумовлено подорожчанням
бензину (на 2,1%).
На 0,8% стали дорожчими послуги закладів освіти. При цьому найбільше підвищилися
ціни на послуги дошкільних закладів – на 8,7%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, що було пов’язано з подорожчанням
послуг санаторно-курортних установ (на 5,7%).
Крім того, у січні 2010р. підвищилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову
техніку і поточне утримання житла (на 0,6%), обслуговування в ресторанах і готелях,
відпочинок і культуру, різні товари та послуги (на 0,4%), одяг і взуття (на 0,3%).
Головне управління статистики
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ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2009р.
На 1 грудня 2009р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2313,8 тис. осіб. Упродовж
січня–листопада 2009р. чисельність наявного населення області зменшилася на 18019 осіб. У
загальному зменшенні населення природне скорочення становило 15668 осіб, а міграційне –
2351 особу.
Природний рух населення області у січні–листопаді 2009р. характеризувався зниженням
смертності.
Природне скорочення населення у січні–листопаді 2009р. зафіксовано в усіх регіонах
області. Порівняно з січнем–листопадом 2008р. воно зменшилося на 2491 особу (на 13,7%).
Інтенсивність природного скорочення в розрахунку на 1000 жителів також зменшилась (з 8,5‰
до 7,4‰). Найвищий рівень цього показника був у Антрацитівському районі (15,2 особи на 1000
жителів), а найнижчий – у Луганській міськраді (4,0‰).

Усього1

На 1000 осіб2(‰)
Січень–
листопад
січень–
січень– січень– 2009р. у % до січень–
січня–
листопад листопад
листопад листопад
листопада
2009р.
2009р.
2008р.
2008р.
2008р.
Кількість народжених живими,
осіб
Кількість померлих, осіб
у т.ч. дітей віком до 1 року
Природне скорочення
населення, осіб
Кількість шлюбів, одиниць
Кількість розлучень, одиниць

19981
35649
237

20285
38444
279

98,5
92,7
84,9

9,4
16,8
11,63

9,4
17,9
14,43

15668
14239
7052

18159
14768
8846

86,3
96,4
79,7

7,4
6,7
3,3

8,5
6,9
4,1

За даними органів реєстрації актів цивільного стану.
Показники наводяться у розрахунку за рік.
3
На 1000 живонароджених.
1

2

У сільській місцевості інтенсивність природного скорочення вище, ніж у міських
поселеннях (10,9‰ проти 6,8‰).
Упродовж січня–листопада 2009р. в області було зареєстровано 19981 немовля.
Кількість народжених порівняно з відповідним періодом м.р. зменшилась на 1,5%, показник
народжуваності не змінився і склав 9,4 народжених на 1000 жителів. Значно вищий, ніж по
області рівень народжуваності спостерігався у Свердловській міськраді (11,1‰), а нижчий – у
Брянківській міськраді та Свердловському районі (7,6 ‰).
У січні–листопаді 2009р. у порівнянні з аналогічним періодом м.р. кількість померлих по
області зменшилась на 7,3% і склала 35649 осіб, рівень смертності також знизився з 17,9 до 16,8
померлих на 1000 населення. Найнижчий рівень смертності спостерігався у Луганській
міськраді (13,3‰), а найвищий – в Антрацитівському районі (23,3‰). Рівень смертності у
сільській місцевості був вище, ніж у міських поселеннях (відповідно 19,9‰ та 16,3‰).
За січень–листопад 2009р. в області померло 237 дітей віком до 1 року, що на 42 дитини
менше, ніж у відповідному періоді м.р.. Коефіцієнт смертності немовлят зменшився з 14,4
померлих на 1000 народжених живими у січні–листопаді 2008р. до 11,6 у січні–листопаді
2009р. Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді (54,4% померлих дітей у віці до 1 року), природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аномалії (22,4%).
У січні–листопаді 2009р. проти січня–листопада 2008р. зареєстровано зменшення
кількості шлюбів на 3,6%, коефіцієнт шлюбності також зменшився і склав 6,7‰ проти 6,9‰.
Найнижча частота одружень спостерігалась у Новоайдарському районі – 3,6 шлюба на 1000
жителів, а найвища – у Ровеньківській міськраді (8,1‰).
Кількість розлучень у січні–листопаді 2009р. порівняно з січнем–листопадом 2008р.
зменшилася на 20,3%. Найнижчий рівень розлучуваності зафіксовано в Білокуракинському,
Краснодонському та Троїцькому (2,2‰) районах, а найвищий – у Свердловській та
Стахановській (4,0‰) міськрадах, у цілому по області частота розлучень становила 3,3
розлучення на 1000 жителів.
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У ГРУДНІ 2009 РОКУ
У грудні 2009р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
Луганської області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та
зайнятих у громадян-підприємців) порівняно з відповідним періодом минулого року
зменшилася на 5,1% і становила 536,7 тис. осіб. Середній розмір їхньої номінальної заробітної
плати становив 2142 грн. та у 2,9 раза перевищував законодавчо встановлені державні соціальні
стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для
працездатної особи (744 грн.). Порівняно з листопадом 2009р. розмір заробітної плати
збільшився у середньому на 9,0%, а з груднем 2008р. – на 14,6%.
У грудні 2009р. порівняно з листопадом на підприємствах майже всіх видів економічної
діяльності відбулося збільшення рівня номінальної заробітної плати. Найбільш суттєве
збільшення показника зафіксовано у діяльності готелів та ресторанів (на 25,0%), а в
промисловості – на підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(на 11,2%). Водночас зменшення рівня заробітної плати спостерігалося на підприємствах
сільського господарства (на1,2%), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на
1,7%), добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних (на 9,5%), з виробництва
електричного, електронного та оптичного устатковання (на 40,0%).
В усіх регіонах області відбулося збільшення середньої заробітної плати, крім
м.Сєвєродонецька та Свердловського району, де заробітна плата зменшилася відповідно на
3,1% та 5,1%. Темпи приросту показника коливалися від 1,4% у м.Краснодоні до 108,4% у
м.Рубіжне.
Найвищий рівень оплати праці у грудні 2009р. мали працівники, зайняті у фінансовій
сфері, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах з добування кам’яного
вугілля, де рівень заробітної плати перевищував середній показник в економіці області в 1,4
раза та 1,5 раза відповідно.
Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги, лісового та сільського господарства, торгівлі, готелів та ресторанів,
підприємств з текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, по
обробленню деревини та виробництву виробів з деревини, крім меблів, з виробництва шкіри,
виробів зі шкіри був на 34-69% нижчим від середнього по області.
Середній розмір оплати праці в усіх містах та районах перевищував прожитковий
мінімум для працездат-ної особи, разом з тим лише у 8 з 32 регіонів заробітна плата була
вищою за середню по області: у містах Рубіжне (3537 грн.), Ровеньки (2962 грн.), Свердловську
(2793 грн.), Лутугинському районі (2542 грн.), містах Краснодоні (2412 грн.), Алчевську (2327
грн.), Перевальському районі (2293 грн.), м.Антрациті (2257 грн.).
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у грудні 2009р. порівняно з
листопадом становив 107,5%, а відносно грудня 2008р. – 101,5%.
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж грудня зменшилася на 9,1% і на 1
січня 2010р. становила 132,4 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні
підприємства припадає 63,7%, на підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом) – 34,6%, решта – на економічно неактивні підприємства.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім
місяцем зменшилася на 13,2% і на 1 січня 2010р. становила 84,3 млн.грн.
Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості
(73,2%), будівництва (11,1%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду,
інжиніринг та надають послуги підприємцям (8,2%).
Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних
підприємствах станом на 1 січня 2010р. припадає на підприємства міст Луганська (36,9%) та
Сєвєродонецька (8,8%).
На 1 січня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 28,9 тис. осіб, або 5,5% від
загальної кількості штатних працівників економічно активних підприємств. Серед них 76,5%
працівників були зайняті на промислових підприємствах. Кожному із зазначених працівників не
виплачено в середньому 2524 грн., що перевищує на 17,8% середню заробітну плату по області
за грудень 2009р.
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ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ГРУДНІ 2009 РОКУ
У січні–грудні 2009 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги,
включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1283,7 млн.грн. (89,6% нарахованих за цей
період сум). Серед регіонів області найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги
спостерігався у Сватівському районі (120,6%), найнижчий – у м.Стаханов (84,1%).
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із
розрахунку 100 кВт.год) на одного власника особового рахунку у грудні 2009 року становили
майже 415,2 грн., що на 6,3% більше відповідного періоду 2008 року.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у грудні
2009 року, порівняно з листопадом, на 4,4% і на початок січня 2010р. становила 878,1 млн.грн.
Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 7,4 місяця.
Зменшення заборгованості відбулося у Краснодонському, Лутугинському, Новоайдарському та
Перевальському районах. У порівнянні з відповідним періодом 2008 року заборгованість
збільшилася на 16,7%.
У грудні 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче
водопостачання 51,3% власників особових рахунків, газопостачання – 48,2%, утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій – 34,5%, централізоване водопостачання та
водовідведення – 33,8%, вивезення побутових відходів – 23,7%.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 «Про
затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних
платежів за житлово-комунальні послуги», у січні–грудні 2009 року з населенням було
укладено 1341 договір щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на
яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила
1611,0 тис.грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала
6231,4 тис.грн.
У загальній сумі заборгованості не враховані дані заборгованості населення
підприємствам-банкрутам (організаціям, установам) та підприємствам, які призупинили
діяльність, включаючи ті, на які порушено справу про банкрутство. На кінець грудня 2009 року
таких підприємств по області нараховувалось 123. Загальна сума заборгованості населення
зазначеним підприємствам становила 61,3 млн.грн. Крім того, загальна сума заборгованості
скоригована за рахунок перерахунків та часткового списання заборгованості минулих періодів.
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