  Основні показники
економічного розвитку  району
за 9 місяців 2018 року

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

У січні-вересні 2018 року виробництво промислової продукції здійснювало 7 підприємств. Основною галуззю промислового виробництва району є харчова. Найбільшу питому вагу у промисловому виробництві займає продукція Тульчинської філії ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ “Тульчинм’ясо”. 
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, за січень - вересень 2018 року підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 4194,3  млн. грн, що на 6,8 % більше, ніж у січні-вересні 2017 року. Обсяг реалізації на одну особу в 2,2 рази перевищує обласний показник і становить 76,1 тис. грн. Частка району в загальнообласному обсязі реалізованої продукції складає 7,6 %.


ІНВЕСТИЦІЇ
За 9 місяців 2018 року підприємствами та організаціями різних форм власності освоєно 168982 тис. грн. капітальних інвестицій, що 21,6 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року (в діючих цінах). У розрахунку на одну особу освоєно 3072 грн. капітальних інвестицій. 
На 01.10.2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району становив 6708,2 тис. дол. США, що на 4,7 % більше, ніж на  01.01.2018 року.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
За січень-вересень 2018 року до Зведеного бюджету України по району надійшло 268097,8 тис. грн. податків і зборів, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 36352,5 тис. грн, або на 15,7 %.
До державного бюджету надійшло 107349,6 тис. грн, що на 1424,1 тис. грн, або на 1,3 % більше минулорічних надходжень. 
До місцевих бюджетів усіх рівнів надійшло 160748,2 тис. грн, що на 34928,4 тис. грн, або на 27,8 % більше, ніж за 9 місяців 2017 року. 
За січень-вересень 2018 року забезпечено надходження по єдиному соціальному внеску в сумі 106835,5 тис. грн. та військового збору - в сумі 8450,4 тис. грн, що, відповідно, в 12,0 та на 8,9 % менше, ніж у січні-вересні 2017 року.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 Згідно статистичних даних, у січні–вересні 2018 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 21044 тис. грн. (довідково: у січні-вересні 2017 року – 17754 тис. грн.). 

ТРАНСПОРТ 
За січень-вересень 2018 року автомобільним транспортом перевезено 66,6 тис. тонн вантажів, що на 3,9 % менше, ніж у січні-вересні 2017 року. Проте, на 4,2 % збільшився вантажооборот і становить 22,1 млн. тонно-кілометрів. 
ПрАТ «Тульчинське АТП-10507» та фізичними особами - підприємцями перевезено 936,7 тис. пасажирів, що в 2,1 рази  більше, ніж за січень-вересень 2017 року. Пасажирооборот збільшився на 46,6 % і склав 35,5 млн. пас.км. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Зовнішньоторговельний оборот товарів Тульчинського району за січень-серпень 2018 року становить 28109,7 тис. дол. США.
Обсяг експорту продукції підприємствами району зменшився на 14,5 % до відповідного періоду 2017 року і склав 27078,2 тис дол. США. Але по даному показнику район на 2 місці серед районів області. Обсяг імпорту за січень-серпень 2018 року збільшився в 1,9 рази і становить 1031,5 тис. дол. США.
Баланс зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним і складає 26046,7 тис. дол. США.  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-вересень 2018 року становить 55,2 %.  
ПОСЛУГИ  

Обсяг наданих послуг за січень-вересень 2018 року збільшився на 15,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року і становить 76361,9 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг населенню склав 24612 тис. грн, або 32,2 % до загального обсягу послуг по району. (За даним показником район займає 2 місце серед районів області). 

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Cтаном на 01.10.2018 року в районі діяло 2686 суб’єкти малого підприємництва (203 юридичні особи, 2483 фізичних осіб-підприємців) та 10 суб’єктів середнього підприємництва. 
За січень-вересень 2018 року зареєстровано 219 фізичних осіб - підприємців (за січень - вересень 2017 р. – 288 ФОП) та 9 юридичних осіб (за січень - вересень 2017 р. – 19 юридичних осіб). 
Зареєстровано припинення підприємницької діяльності 216 фізичних осіб-підприємців (за січень - вересень 2017 р. – 544 ФОП) та 1 юридичної особи (за січень - вересень 2017 р. – 3 юридичні особи). 
Суб’єкти малого і середнього підприємництва забезпечили надходження до місцевого бюджету в сумі 59,7 млн. грн, що на 11,4 % більше проти відповідного періоду 2017 року. Питома вага надходжень від їх діяльності становить 36,7 % в загальних надходженнях. 
За 9 місяців 2018 року через центр надання адміністративних послуг надано 16579 адміністративних послуг, що на 69,3 % більше, ніж за 9 місяців 2017 року.  




