Про район мовою цифр
В історичних джерелах Піщанка вперше
згадується в 1734 році під назвою
«Піщана». Через 50 років село стало
називатись Піщанкою. Цей населений
пункт
колись
був
власністю
Конецпольських, пізніше Любомирських.
Наприкінці 18 століття Піщанка була
передана в державну казну, в половині
XIX ст. передана в довготермінову
оренду генералу С. Вязмітінову, згодом
знову належала казні. З приєднанням
правобережної України до Російської
імперії Піщанка увійшла до Ямпільського
повіту Подільської губернії.
У 50-х роках 19 століття Піщанка стає
волосним центром. З 1897 року діяла
школа грамоти для дівчаток, також було
училище.
Зростає
матеріальний
і
культурний рівень життя населення. У
період колективізації у селищі було
організовано чотири колгоспи, котрі у
серпні 1950 року об'єднанні в колгосп ім.
Хрущова, а з 1958 року його
перейменували в ім. Щорса.
У 1962 році район було приєднано
до Крижополя, з 22 грудня 1966 року
знову відновлено.
Піщанський район є одним з 27 районів
Вінницької області з районним центром смт Піщанка. Піщанка розташована за
160 км від обласного центру з яким має
автобусне і залізничне сполучення.
Район займає площу 595 км².
Межує з Кодимським районом Одеської
області,
Республікою
Молдова
(з
Придністровським
регіоном)
та
Ямпільським,
Крижопільським,

Чечельницьким районами Вінницької
області.
До
адміністративнотериторіального складу району входять 2
селищні ради, 11 сільських рад та 1
об’єднана територіальна громада, до яких
входить 27 населених пунктів.
Станом
на
01.01.2019
р.
чисельність наявного населення району
складає 20 374 жителів, що становить
98,5% до попереднього року. Частка
жінок у загальній чисельності – 51,8%. За
кількістю населення Піщанський район є
одним з найменших і займає 26 місце
серед 27 районів області.
Перевага чисельності сільського
населення над міським спостерігається у
всіх районах області і наш не є
виключенням. У міських поселеннях
проживало 6443 особи (Піщанка – 5.3
тис. осіб, Рудниця – 1,1 тис. осіб) , або
31,6% від загальної кількості населення
району, в сільській місцевості – 13931,
або 68,4 %.
Станом на 01 січня 2019 року в
районі на 1 кв.м проживало 34 особи,
обласний показник – 59 осіб.
За даними ГУ ПФУ Вінницької
області в районі станом на 01.01.2019р.
перебувало 5539 пенсіонерів або 27,1%
від загальної кількості населення.
Одержували пенсію за віком 81% від
загальної кількості пенсіонерів. В цілому
по області проживало 471,9 тис.

пенсіонерів або 30,2% від загальної
кількості населення (1560,4 тис. осіб).
З 2014 року загальна чисельність
наявного населення Піщанського району
скоротилася на 4%. Основним фактором
скорочення чисельності населення у 2018
році, як і у попередні роки, було його
природне скорочення – перевищення
кількості померлих над кількістю
новонароджених.
У 2018 році природне скорочення
населення району становило 202 особи,
обсяг природного скорочення порівняно з
2014 роком збільшився на 12%, у тому
числі у сільській місцевості на 13%. У
міських поселеннях в минулому році
спостерігалося природне скорочення
населення – 23 особи.
У 2018 році в районі народилося
140 дітей або 6,8 на 1000 жителів, що на
30% менше, ніж у 2014 році (198 дітей).
Народжуваність у сільській місцевості на
41% вища ніж у міських поселеннях. Для
порівняння у Вінницькій області у 2018
році народилося 12769 дітей або 8,1 на
1000 жителів, що на 2,8% менше, ніж у
2014 році (17547 дітей)
Смертність
є
невід’ємною
частиною і завершенням
процесу
природного руху населення. Динаміка
смертності в районі характеризується
деякими коливаннями: вона то зростає, то
знижується. За останні 5 років рівень
смертності
досяг
максимального
значення: у 2016 році – 17,9 померлих на
1000 жителів, у 2018 році в районі
померло 342 особи, що на 10% менше ніж
у 2014 році, і на 9% більше ніж у 2017
році.
У
2018
році
в
районі
зареєстровано 1 померлу дитину до 1
року, у 2017 році показник становив – 0.
На
формування
загальної
чисельності населення мають вплив і
міграційні
процеси.
За
наявними
адміністративними даними щодо зміни

реєстрації місця проживання у 2018 році
в район прибуло 194 осіб, вибуло 296
осіб.
На кінець квітня 2019р. кількість
зареєстрованих безробітних порівняно з І
кварталом 2018 р. зменшилась на 5% і
становила 436 осіб. Кількість вакансій за
І квартал 2019р. порівняно з відповідним
періодом минулого року зросла на 27
одиниць і становить 47 вакансій.
У І кварталі 2019 р. середня
номінальна заробітна плата штатного
працівника
підприємств,
установ,
організацій району становила 6244грн.,
що на 43% більше рівня мінімальної
заробітної плати (4173грн.). Порівняно з І
кварталом 2018 р. розмір заробітної
плати збільшився на 10,8%. Продовжує
утримуватись
рівень
диференціації
розмірів заробітної плати за видами
економічної діяльності. Так, за січеньберезень 2019 року середньомісячна
заробітна
плата
одного
штатного
працівника в сільському господарстві по
звітуючим
в
ЦСУ
підприємствах
становить 6034 гривень, або 114,4% до
відповідного періоду минулого року. В
цілому - рівень заробітної плати в районі
нижчий середньомісячного рівня по
області.
Середньооблікова
кількість
штатних працівників району у І кварталі
2019р. складає 2155 осіб, що становить
122,4% до відповідного періоду минулого
року
та
0,8%
до
загальної
середньооблікової кількості штатних
працівників області. Протягом І кварталу
2019р. прийнято на роботу 254 особи,
звільнено – 384 осіб. Заборгованість по
заробітній платі в районі відсутня.
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