Основні структурні показники діяльності
суб'єктів господарювання міст та районів області
Головне управління статистики інформує. У 2016 році в області діяло
50,6 тис. суб’єктів господарювання, з них 6,9 тис. (13,6%) – підприємства
(юридичні особи) та 43,7 тис. (86,4%) – фізичні особи-підприємці. Найбільша
частка від загальнообласної кількості суб’єктів господарювання припадала на
міста Івано-Франківськ (30,9%), Коломия (8,5%) та Калуш (6,1%), а також
Косівський (6,1%), Коломийський (5,5%), Надвірнянський (5,3%), Долинський
(4,9%), Тисменицький (4,5%), Снятинський (3,7%) та Рожнятівський (3,5%)
райони, у решті міст та районів вона коливалася від 2,8% у м.Яремче до 0,8% –
у м.Бурштині. Слід зазначити, що у м.Болехові та в усіх районах області (за
винятком Тисменицького) – це суб’єкти середнього та малого підприємництва.
Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості суб’єктів
господарювання області склала 86,4%, серед міст обласного значення та
районів вона коливалася від 67,4% у Рогатинському районі до 94,6% – у
Коломийському.
В економіці області у 2016 році було зайнято 164,7 тис. працівників, що у
порівнянні з попереднім роком на 6,3 тис. осіб або на 4% більше. При цьому
кількість зайнятих на підприємствах становила 91,5 тис. осіб або 55,6% від
загальної кількості зайнятих в економіці області, відповідно фізичних осібпідприємців та зайнятих у них працівників налічувалося 73,2 тис. осіб або
44,4%. Приблизно таке ж співвідношення у структурі зайнятих працівників
спостерігалося у містах Івано-Франківську та Калуші, Рогатинському,
Тисменицькому та Калуському районах, у решти містах та районах області –
частка зайнятих фізичних осіб-підприємців та зайнятих у них осіб була вищою,
ніж на підприємствах.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання
області за 2016 рік склав 80,5 млрд.грн, що майже на чверть більше, ніж за
попередній рік, при цьому на підприємства припадало 83,9% загальнообласного
обсягу.
Більше половини обсягів реалізованої у 2016 році продукції (товарів,
послуг) припало на суб’єкти господарювання м.Івано-Франківська. Значною була
також частка суб’єктів підприємницької діяльності міст Калуша (6,6%), Коломиї
(2,8%) та Яремче (2,3%), а також Тисменицького (7,6%), Рогатинського (4,4%),
Городенківського та Долинського (по 2,7%), Надвірнянського (2,5%),
Рожнятівського та Калуського (по 2,4%), Коломийського та Тлумацького
(по 2,2%) районів.
Фізичні особи-підприємці області забезпечили 16,1% загального обсягу
реалізованої продукції (товарів, послуг). Неодноднорідним був внесок фізичних
осіб-підприємців у загальний обсяг реалізованої продукції по містах та районах.
Зокрема, у Косівському районі він складав 81,4%, Верховинському – 65,5%,
м.Бурштині – 55,7%, у містах Болехові та Коломиї, Богородчанському,
Галицькому, Долинському, Рожнятівському та Снятинському районах –
від 38,3% до 31,4%. У решті міст та районів області він склав від 16,7% до 6%.

Довідково: Показники по підприємствах (юридичних особах) сформовано без
урахування даних структурних підрозділів, головна організація яких розташована в іншому
адміністративно-територіальному угрупуванні, ніж саме підприємство.
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