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У результаті загального приросту у січні–жовтні 2018р. кількість населення міста
збільшилась на 211 осіб і, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 71805 осіб.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних
в Ізмаїльському районі,
враховуючи місто Ізмаїл,
на кінець листопада 2018р. становила 435 осіб, із них допомогу по безробіттю отримує
331 особа.

У січні–жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг призначено 5039 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій
становила 1497,5 тис.грн.

Крім того, у січні–жовтні 2018р. 191 домогосподарству було призначено субсидії готівкою
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальн
а сума призначених субсидій
готівкою становила 731,4 тис.грн.

У січні–жовтні 2018р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні
послуги 113,1 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 111,1
млн.грн (98,3% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець
жовтня 2018р. становила 25,3 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності
яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 993,8 млн
.г
рн і
збільшився
проти січня–вересня 2017р. на 13,5%.
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У січні–жовтні 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 555,9
млн.грн, що складає 1,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг
реалізованої продукції на 1 особу становив 7760,4 грн.

У січні–листопаді 2018р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 113,3
млн.грн, що на 19,2% більше, ніж у січні–листопаді 2017р.

У січні–листопаді 2018р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 78,9
тис.т вантажів, що на 58,4% більше, ніж у
січні–листопаді 2017р.
Вантажооборот збільшився на 36,2% і становив 28,6 млн.ткм.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 4814,1 тис. пасажирів та виконано
пасажирську роботу в обсязі 35,2 млн.пас.км, що відповідно на 1,8% більше та на 8,5%
менше, ніж у січні–листопаді 2017р.

__________

Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних
спостережень.
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Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління
статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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