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У результаті загального скорочення у січні–липні 2019р. кількість населення міста
зменшилась на 353 особи і, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 71427 осіб.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 серпня 2019р. відсутня.

У січні–липні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг призначено 4799 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій
становила 1598,8 тис.грн.

Крім того, у січні–липні 2019р. 107 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальн
а сума призначених субсидій
готівкою становила 447,4 тис.грн.

У січні–липні 2019р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні
послуги 105,6 млн грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 107,6
млн грн (101,9% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на
кінець липня 2019р. становила 29,6 млн грн.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні–червні 2019р. становив
804,6
млн грн, що більше, ніж у січні–червні 2018р. на 18,2%.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі міста у січні–червні 2019р. становив
438,5 млн грн, товарні запаси на 1 липня 2019р. становили 133,3 млн грн.
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У січні–липні 2019р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 435,3
млн грн, що становить 1,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг
реалізованої продукції на 1 особу становив 6,1 тис.грн.

У січні–серпні 2019р. підприємствами вироблено будівельної продукції на суму 89,8 млн
грн.

У січні–серпні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 57,3 тис.т
вантажів, що на 11,3% більше, ніж у
січні–серпні 2018р. Вантажооборот
зменшився на 20,7% і становив 14,9 млн ткм.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 3056,3 тис. пасажирів та виконано
пасажирську роботу в обсязі 23,8 млн пас.км, що відповідно на 15,2% та на 10,0% менше,
ніж у січні–серпні 2018р.
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Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних
спостережень.
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