  Основні показники
економічного розвитку  району
за січень-грудень 2018 року

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

У 2018 році 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”. 
В Тульчинській філії ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» у 2018 році зменшилось виробництво маргарину та жирів харчових подібних – на 4,9 % (вироблено 18667 тонн), масла вершкового - на 10,9 % (вироблено 7934 тонни), сироватки – на 1,3 % (вироблено 7696 тонн). На 45 % збільшилось виробництво казеїну, вироблено 160 тонн.
ТОВ «Тульчинм’ясо» на 10,0 % більше проти 2017 року вироблено ковбасних виробів (вироблено 4612 тонн) та на 26,0 % збільшилось виробництво м’яса на кості (вироблено 2371 тонну).  
В Тульчинській філії ДП «Укрветсанзавод» вироблено 1947 тонн м’ясо-кісткового борошна, що на 7,6 % більше, ніж у 2017 році.
На СТ «Шпиківський молокозавод» відбулось зменшення виробництва всіх видів продукції, крім сироватки: масла тваринного – на 35,4 % (вироблено 190 тонн), жирової суміші – на 43,7 % (вироблено 18 тонн), казеїну – на 43,6 % (вироблено 118 тонн), сиру російського - на 71,0 % (вироблено 0,9 тонн); сироватки вироблено 320 тонн, що на 7,0 % більше, ніж у 2017 році. 
На ТОВ НВП «Агроветсервіс» вироблено новокаїну в розчині ін’єкційного 5827 кг, що на 40,3 % більше проти 2017 року. Також на 14,3 % більше вироблено інших лікарських препаратів, вироблено 81165 кг.
ТОВ “Діана” вироблено продукції на суму 7747 тис.грн, що на 19,2 % менше, ніж у 2017 році.
У Шпиківському цеху переробки деревини ТОВ «Гніванський гранітний  кар’єр» вироблено столярних виробів на суму 5005,8 тис. грн, що на 0,6 % менше, ніж за 2017 рік (у діючих цінах). 
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, за 2018 рік підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 5690,6 млн. грн, що на 4,9 % більше, ніж у 2017 року. Цей показник є найвищим серед районів області. Обсяг реалізації на одну особу в 2,1 рази перевищує обласний показник і становить 103,3 тис грн.  Частка району в загальнообласному обсязі реалізованої продукції складає 7,4 %. 

ІНВЕСТИЦІЇ 
За 2018 рік підприємствами та організаціями різних форм власності освоєно 248740 тис. грн. капітальних інвестицій, що 12,2 % менше, ніж у 2017 році (в діючих цінах). У розрахунку на одну особу освоєно 4523 грн. капітальних інвестицій. 
На 31.12.2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району становив 6838,0 тис. дол. США, що на 6,7 % більше, ніж на  01.01.2018 року.
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
За  2018 рік до Зведеного бюджету України по району надійшло 383925,7 тис. грн. податків і зборів. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 54231 тис. грн, або на 16,4 %.
До державного бюджету надійшло 151956,1 тис. грн, що на 4613,6 тис. грн, або на 3,1 % більше минулорічних надходжень. 
До місцевих бюджетів усіх рівнів надійшло 231969,6 тис. грн, що на 49617,5 тис. грн, або на 27,2 % більше, ніж в 2017 році. 
Протягом  2018 року забезпечено надходження по єдиному соціальному внеску в сумі 148162,1 тис. грн та військового збору - в сумі 11923,4 тис. грн, що, відповідно, на 14,0% та на 11,3 % менше, ніж у  2017 році.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 Згідно статистичних даних, у 2018 році підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 38820 тис. грн. (довідково: у 2017 році – 39849 тис. грн). 
У 2018 році прийнято в експлуатацію 2079 м2  загальної площі житла, що на 41,4 % менше, ніж у попередньому році.  

ТРАНСПОРТ 
За 2018 рік автомобільним транспортом перевезено 100,6 тис. тонн вантажів, що на 3,5 % більше, ніж у 2017 році. Вантажооборот збільшився на 7,2% і становить 31,0 млн. тонно-кілометрів. 
ПрАТ «Тульчинське АТП-10507» та фізичними особами - підприємцями перевезено 1280,9 тис. пасажирів, що в 2,0 рази  більше, ніж за 2017 рік. Пасажирооборот збільшився на 50,0 % і склав 49,5 млн. пас. км. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Зовнішньоторговельний оборот товарів Тульчинського району за січень-жовтень 2018 року становить 33901,8 тис. дол. США.
Обсяг експорту продукції підприємствами району зменшився на 17,0 % до відповідного періоду 2017 року і склав 32734,1 тис дол. США. По даному показнику район на 2 місці серед районів області. Обсяг імпорту за січень-жовтень 2018 року збільшився на 63,9 % і становить 1167,7 тис. дол. США.
Баланс зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним і складає 31566,4 тис. дол. США.  

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Станом на 01.01.2019 року заборгованість за спожиту електроенергію з урахуванням боргів минулих років по району складає 4833,0 тис. грн, що на 16,6 % менше, ніж на початок попереднього місяця минулого року. Рівень оплати за електроенергію при нормативних втратах за 2018 року становить 101,0%.   
Станом на 01.01.2019 року заборгованість за спожитий природний газ з урахуванням боргів минулих років становить 36299,2 тис. грн. Рівень оплати за січень-грудень 2018 року склав 79,3 %.
ПОСЛУГИ  

Обсяг наданих послуг за 2018 рік збільшився на 21,3 % порівняно з 2017 роком і становить 114854,4 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг населенню склав 31716,5 тис. грн, або 27,6 % до загального обсягу послуг по району. (За даним показником район займає 2 місце серед районів області). 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за 2018 рік становить 51,9 %.  

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Cтаном на 01.01.2019 року в районі діяло 2686 суб’єкти малого підприємництва (205 юридичних осіб, 2360 фізичних осіб-підприємців) та 10 суб’єктів середнього підприємництва. 
За січень-грудень 2018 року зареєстровано 289 фізичних осіб - підприємців (за січень - грудень 2017 р. – 332 ФОП) та 12 юридичних осіб (за січень - грудень 2017 р. – 22 юридичні особи). 
Зареєстровано припинення підприємницької діяльності 409 фізичних осіб-підприємців (за січень - грудень 2017 р. – 645 ФОП) та 2 юридичних осіб (за січень - грудень 2017 р. – 3 юридичні особи). 
За січень-грудень 2018 року через центр надання адміністративних послуг надано 21180 адміністративних послуг, що в 1,7 рази більше, ніж за січень-грудень 2017 року.  




