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Довідка
про соціально-економічний розвиток міста Суми 
за січень-лютий 2017 року

Місто Суми – економічний і культурний обласний центр Сумської області, розташоване на відстані 350 км залізницею та 366 км автошляхом від м. Києва. Площа міста – 9,538 тис. га. Чисельність наявного населення м. Суми (за оцінкою) станом на 01 лютого 2017 року складає 265251 осіб. 
Промисловість
У  січні 2017 року підприємствами міста Суми реалізовано промислової продукції  на суму 1764,7 млн.грн., що на 36,7% більше порівняно з січнем 2016 року (1290,8 млрд.грн.). У розрахунку на 1 особу населення у січні 2017 року реалізовано промислової продукції на 6510,4 грн. або на 36,7% більше порівняно з січнем 2016 року (4762,1  тис. грн.), що більше у 2,3 рази від загальнообласного показника. 

Розвиток енергетики та транспорту 
Упродовж січні 2017 року населення м. Суми сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 67,9 млн. грн. (79,1% до суми нарахованих платежів). На кінець січні 2017 року населення міста найбільше заборгувало за газопостачання – 120,2 млн. грн. У січні 2017 року боржниками три місяці і більше були по газопостачанню – 48,1% власників особових рахунків. 
У січні-лютому 2017 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено (відправлено) 39,9 тис. тонн вантажів, що на 25,0% більше ніж у січні-лютому 2016 року, виконаний ними вантажооборот збільшився на 22,5% і склав 21,2 млн. ткм.
У січні-лютому 2017 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 4310,4 тис. пас. та виконано пасажирооборот в обсязі 21,6 млн. пас.км. Порівняно з січнем-лютим 2016 року перевезення пасажирів збільшилося на 15,0%, а пасажирооборот – на 2,9 відсотків.
Інвестиційна діяльність, будівництво
Обсяг  прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми у 2016 році склав 103,4 млн. дол. США, що на 10,3 млн. дол. США (на 9,1%) менше обсягу залучених іноземних інвестицій станом на 01.01.2016 (113,8 млн.дол. США). В загальному обсязі по області обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми складає 54,4 відсотка.
У 2016 році прийнято в експлуатацію 66,2 тис.кв.м загальної площі житла, що на 30,5% менше порівняно з 2015 роком та  становить 60,2% загальнообласного показника.  
У галузі будівництва у січні-лютому 2017 року підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 75,1 млн. гривень, тобто в 1,39 рази більше січня-лютого 2016 року (54,0 млн. грн.). Будівельними підприємствами міста виконано 86,1% загальнообласного обсягу робіт.
Переважну частку (84,4% загального обсягу) будівельних робіт виконано на будівництві житлових та нежитлових будівель. Решта робіт – будівництво інженерних споруд. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 64,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальні і поточні ремонти – 28,0% та 7,3%  відповідно.
Споживчий ринок та цінова ситуація
Станом на 01.03.2017 року мережа об’єктів торгівлі міста поповнилась за рахунок відкриття 8 магазинів та 3 підприємств побуту. У той же час відбулось закриття 6 магазинів, 1 закладу ресторанного господарства та 1 підприємства по наданню побутових послуг населенню.                               
Відповідно до статистичних даних, роздрібний товарообіг міста Суми (об’єктів торгівлі - юридичних осіб) за 9 місяців 2016 року склав 3 539 872,6 тис. гривен або 53,2 % товарообігу Сумської області та темп росту 104,7 %.  На 1 мешканця міста було продано товарів у середньому за місяць на 13 086,4 грн.
Станом на 01.03.2017 року середні роздрібні ціни на основні продукти харчування в торгівельній мережі міста Суми за 1 кілограм становлять:  борошно вищого ґатунку – 8,25 гривень, цукор – 16,00 гривень, крупа гречана – 30,00 гривень, макаронні вироби – 10,50 гривень, рис – 19,00 гривень, масло вершкове – 130,00 гривень, ковбаса варена першого ґатунку – 75,00 гривень, олія соняшникова – 27,00 гривні; яйця курячі –  15,50 гривень за 1 десяток,    молоко питне – 17,00 гривень; хліб із суміші борошна («Сумський» новий соціальний, вагою 0,750) – 7,05 гривень за 1 шт., хліб із борошна вищого ґатунку («Збручанський» вагою 0,750) – 9,60 гривень за 1 шт.,  хліб із борошна І ґатунку («Зарічний новий» вагою 0,600) – 6,70 гривень за 1 шт., хліб («Нахімовський» подовий без упаковки вагою 0,750) - 10,20 гривень за 1 шт.
Станом на 01.03.2017 року тарифи на житлово-комунальні послуги становлять, а саме:  тариф на послуги з централізованого водопостачання, який надає КП «Міськводоканал» СМР, для мешканців приватного сектора  складає: 5,18 грн. за 1 м3, з ПДВ, з централізованого водовідведення – 4,99 грн. за 1 м3, з ПДВ; для мешканців багатоповерхових будинків: 5,66 грн. за 1 м3, з ПДВ, з централізованого водовідведення – 5,44 грн. за 1 м3, з ПДВ.
 Середньозважений тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 2,16 грн. за 1 кв. м загальної площі, з ПДВ.
Тариф з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії  ТОВ «Сумитеплоенерго» складає 32,68 грн. з ПДВ за 1 кв. м. за місяць протягом опалювального періоду, Дирекції «Котельня Північного промвузла ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» - 33,99 грн. (Постанова НКРЕКП від 04.08.16 № 1352, діє з 23.09.2016) 

Виконання бюджетів
Доходи загального фонду міського бюджету (без трансфертів) 
за січень-лютий 2017 року зросли на 50300,1 тис. грн. або 34,6% 
(у співставних значеннях) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, і складають 195749,1 тис. грн., що становить 112,8% до планових розрахунків за розписом на січень-лютий 2017 року (90,1% до планових розрахунків на поточну дату пропорційно 1/12).
Податковий борг до міського бюджету станом на 01.03.2017  склав 58847,6 тис. грн., що на 3387,3 тис. грн. більше показника станом на 01.01.2017 (55 460,3 тис. гривень).

Зайнятість
Протягом  січня-лютого  2017 року послугами центру зайнятості скористались 3266 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що на 22 % менше, ніж за аналогічний період 2016 року.                                                                                             
   	За січень-лютий  2017 року за направлення служби зайнятості працевлаштовано  всього 891 особу, що на 23 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Рівень працевлаштування становить 11%. 
Станом на 01.03.2017 року чисельність зареєстрованих безробітних складала 2526 осіб.

Заробітна плата
Середній розмір заробітної плати по місту Суми за 2016 рік складав 4551,98 грн., що на 17,0% (660,79 грн.) більше порівняно з 2015 роком (3891,19 грн.), в 2,8 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600 грн.), в 1,4 рази розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.) і на 10,2% середньообласний показник (4131,46 грн.).
Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 83694 особи, це на 0,6% (497 осіб) менше порівняно з 2015 роком (84191) і становить 39,1% в загальній чисельності працівників по області (213967). 
Фонд оплати праці штатних працівників збільшився на 640443,2 тис. грн. або 16,3% (з 3931236,2 тис. грн. до 4571679,4 тис. грн.). 
Заборгованість по заробітній платі на 01.03.2017 існувала на 26 підприємствах міста в загальній сумі 96716,9 тис. грн., що більше до 01.01.2017  на 5445,6 тис. грн. (6,0%) та менше до 01.02.2017 на 3297,4 тис. грн. (3,3%) в т.ч.: 
- на 7 економічно активних підприємствах – 66650,3 тис. грн., до початку року збільшилась на 6241,3 тис. грн. (10,3%), до  попереднього місяця зменшилась на 2748,8 тис. грн. (4,0%). 
- на 8 підприємствах - банкрутах – 28924,8 тис. грн., що менше до 01.01.2017 на 702,8 тис. грн. (2,4%) та до 01.02.2017 – 548,6 тис. грн. (1,9%). 
- на 11 економічно неактивних підприємствах – 1 141,8 тис. грн., що менше до 01.01.2017 на 92,9 тис. грн. (7,5%), в лютому 2017 року виплат не відбувалось.

Пенсійне забезпечення
Заборгованість до Пенсійного фонду України збільшилась на 2,86% у порівнянні з початком 2017 року і станом на 01.03.2017 досягла 175,6 млн. грн.
Борги економічно-активних підприємств перед Пенсійним фондом України станом на 01.03.2017 у порівнянні з початком 2017 року збільшилися на 17,38% і складають 29,9 млн. грн.. 
Охорона здоров’я
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Протягом січня-лютого 2017 року придбано медикаментів на суму  2105,2 тис. гривень.
Видатки бюджету міста на галузь охорона здоров’я (по загальному та спеціальному фондам) затверджені у сумі 343,2 млн.грн. Виконано 46,5 млн. гривень.
Освіта
У місті функціонують 39 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (25494 учні). Із них: І-ІІІ ступенів – 26 шкіл (22245 учнів), І-ІІ ступенів – 3 (303 учні), І ступеня – 7 (1394 учні), вечірня школа (46 учнів). 
Суспільним дошкільним вихованням охоплено 82% дошкільнят. Із 
15430 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у місті, 
12345 дітей охоплені різними формами дошкільної освіти. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у школі. 
Різними видами харчування охоплено 21,1 тис. учнів (83%), в т.ч. гарячим харчуванням забезпечено 16,6 тис. учнів (65%). Учні початкових класів (11,6 тис. осіб) на 100% забезпечені гарячим харчуванням. 
Рівень комп’ютеризації закладів освіти міста становить 99,8%. До мережі Інтернет підключено 88 навчальних закладів, що становить 100% до потреби.
	На оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2017 року з міського бюджету виділено 
5 млн. грн., у 2016 році – 2,1 млн. грн. Планується оздоровити 6568 учнів, що становить 27,4% від загальної кількості. 

Культура	
	В місті функціонує 44 закладів культури, у т.ч.: 2 театри (обласні), 1 філармонія, 2 Палаци культури, 7 клубних установ, 1 центр дозвілля молоді, 20 бібліотек, 3 кінотеатри, 3 музеї, 5 шкіл естетичного виховання. 
	У місті налічує 149 пам’яток культури в т.ч.: 
	- 130 – пам’ятки історії та монументального мистецтва;
	- 19 – пам’ятки археології.

	Відділом культури та туризму Сумської міської ради у січні 2017 року було проведено 2 заходи: День Соборності України; День Героїв Крут. 
	У лютому – 5 заходів:
	урочисті заходів з нагоди 30-ти річчя ради Сумської міської організації ветеранів України;

урочистий мітинг з нагоди відзначення в місті  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
урочистий мітинг з нагоди відкриття  символічного пам’ятного каменю на місці майбутнього пам’ятника Героям Небесної Сотні;
	концерт «На струнах душі»;
театралізоване свято «Сумська масляна».

	

