Прес-випуски
До Дня місцевого самоврядування
Головне управління статистики інформує. На початок 2016р. в органах місцевого
самоврядування працювали 3,1 тис. посадових осіб (з них 1,7 тис. – у сільських та
селищних радах), що на 0,7% менше, ніж на початок 2015р. За категоріями посад із
загальної кількості посадових осіб місцевого самоврядування частка керівників складала
48,9%, спеціалістів – 51,1%.
Як і в попередні роки, частка жінок в органах місцевого самоврядування була
переважаючою. Зокрема, на початок 2016р. жінок працювало у 2,4 раза більше, ніж
чоловіків. Вони також переважали як серед керівників, так і серед спеціалістів –
відповідно 54,9% та 85,7% загальної кількості посадових осіб відповідної категорії посад.
Про значний кадровий потенціал місцевого самоврядування свідчить те, що серед
посадових осіб місцевого самоврядування 31,3% – молодь у віці до 35 років.
Серед посадових осіб місцевого самоврядування найбільшу частку (25,1%) складали
особи зі стажем роботи від 5 до 10 років, 23,6% – від 10 до 15 років, 19,6% – від 15 до 25
років. Зі стажем роботи до 1 року працювало 12,2% посадових осіб, а понад 25 років –
4,8%.
Із загальної кількості посадових осіб місцевого самоврядування 74,7% мали повну
вищу освіту, 24,9% – неповну та базову вищу. В минулому році 40 осіб (1,3% загальної
кількості) здобули вищу освіту, з них 29 осіб – рівень магістра в освітній галузі “Державне
управління”. З метою підвищення свого кваліфікаційного рівня у 2015р. пройшов
навчання кожний шостий працівник органів місцевого самоврядування.
Довідково: згідно з Указом Президента України від 25 листопада 2000р. День
місцевого самоврядування відзначається в Україні щорічно 7 грудня.
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Прес-випуски
Роздрібна торгівля області у січні–листопаді 2016 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу
підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–листопаді
2016р. населенню реалізовано товарів на 33,9 млрд.грн, що у фактичних цінах більше, ніж
за відповідний період попереднього року, на 10,6%, у порівнянних цінах (враховуючи
індекс споживчих цін) – на 2,9%. У розрахунку на одну особу населення у січні–
листопаді поточного року в середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2228
грн (по Україні – на 2217 грн). За показником обороту роздрібної торгівлі на одну особу
Івано-Франківщина посіла десяте місце серед регіонів держави.
У структурі обороту роздрібної торгівлі області понад 30% обсягу забезпечили
підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у січні–листопаді 2016р.
продано товарів на 10,6 млрд.грн. Проти відповідного періоду минулого року обсяг
роздрібного товарообороту підприємств у фактичних цінах зріс на 10%, у порівнянних
цінах – на 1,2%.
На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні
ринки припадало 29,1% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.
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Прес-випуски
Про фермерські господарства області
Головне управління статистики інформує. На 1 листопада 2016р. в області
нараховувалось 518 фермерських господарств проти 550 на відповідну дату торік. Їх
частка у виробництві продукції сільського господарства всіх товаровиробників області в
2015р. склала 3%. Переважаючим у діяльності фермерів залишається рослинництво, на
яке у загальному виробництві припадає 90%.
У власності і користуванні фермерських господарств знаходиться 29,1 тис.га
сільськогосподарських угідь, що на 0,7 тис.га більше порівняно з 1 листопада 2015р. У
загальній площі сільськогосподарських угідь 93,4% або 27,1 тис.га складає рілля (на 0,6
тис.га більше, ніж роком раніше). У середньому на одне господарство припадає 56,1 га
сільськогосподарських угідь, у т.ч. 52,4 га ріллі проти 51,5 га та 48,3 га відповідно у
попередньому році (по Україні – 133,4 га та 129,1 га відповідно).
У загальній кількості фермерських господарств області 43,6% тих, у кого площа
земельних наділів не перевищує 10 га, у 31,7% складає від 10,1 до 50 га. Площу
сільськогосподарських угідь більше 50 га мають 14,1% фермерів, з яких лише у 5
господарствах вона перевищує 1000 га.
Посіви сільськогосподарських культур під урожай 2016р. фермери провели на
площі 27 тис.га (на 2,6% більше, ніж у 2015р.), з яких 47% відведено під зернові культури,
46% під технічні; на кормові культури припадає 5% площ, на картоплю та овочі – 2%.
Порівняно з попереднім роком фермерськими господарствами розширено посіви
технічних культур на 11,9%, у т.ч. сої – на 10,1%, соняшнику – у 1,8 раза.
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Прес-випуски
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
підприємствами та організаціями області за листопад 2016 року
Головне управління статистики інформує. У листопаді 2016р. підприємствами і
організаціями області використано 122,9 млн.м3 газу природного, 454,5 тис.т кам’яного
вугілля, 6,4 тис.т палива дизельного, 1 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,
включаючи газовий конденсат.
У порівнянні з листопадом 2015р. збільшилося споживання газу природного на
66,8%, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 14,8%, вугілля кам’яного – на
4,5%, палива дизельного – на 0,2%. Разом з тим, споживання бензину моторного
зменшилося на 4,7%.
Через мережу АЗС за листопад 2016р. населенню реалізовано 4,1 тис.т палива
дизельного та 3,6 тис.т бензину моторного. Обсяги реалізації населенню палива
дизельного та бензину моторного порівняно з листопадом 2015р. зменшилися на
26,4% і 16,7% відповідно.
Станом на 1 грудня 2016р. у споживачів та постачальників області залишки
кам’яного вугілля становили 203,1 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, –
15,1 тис.т, мазутів топкових важких – 7,7 тис.т, палива дизельного – 5,2 тис.т, бензину
моторного – 0,9 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року
залишки бензину моторного збільшилися на 18,7%, нафти сирої, включаючи газовий
конденсат, – на 2,1%. Водночас, залишки вугілля кам’яного зменшилися на 36,2%,
мазутів топкових важких – на 28,2%, палива дизельного – на 6,9%.
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Прес-випуски
Про посів озимих культур під урожай 2017 року господарствами
Івано-Франківської області
Головне управління статистики інформує. Посів озимих культур на зерно та
зелений корм під урожай 2017р. сільськогосподарськими товаровиробниками області
проведено у 2016р. на площі 92,2 тис.га, що на 4,6% більше, ніж у попередньому році, у
т.ч. аграрними підприємствами засіяно 68,9 тис.га (на 5,9% більше), господарствами
населення – 23,3 тис.га (на 0,7% більше).
Площі зернових культур, на які в загальних посівах озимого клину припадає
66,5%, у п.р. порівняно з попереднім роком зменшено на 7,8 тис.га (на 11,3%); у їх
структурі частка пшениці (включаючи тритикале) становить 83,2% (роком раніше –
81,8%), ячменю – 12,6% (14,2%), жита – 4,2% (4%).
Збільшено
площі
посіву
зернових
культур сільськогосподарськими
підприємствами Косівського (на 8,8%), Калуського (на 22,7%), Рогатинського (на 30,9%),
Рожнятівського (у 3,7 раза) та Надвірнянського (у 17,7 раза) районів та ІваноФранківської міської ради (на 1,8%), у решті – зменшено на 3,9% – у 3,6 раза.
Під озимим ріпаком на зерно зайнято 30,7 тис.га проти 18,9 тис.га на 1 грудня
2015р. У територіальному розрізі найбільші площі цієї культури сконцентровано у
сільськогосподарських підприємствах Городенківського (5,9 тис.га), Снятинського (3,7
тис.га), Тлумацького та Рогатинського (по 3,2 тис.га) районів. Розширення площ посіву
ріпаку озимого відбулося у сільськогосподарських підприємствах більшості районів, крім
Калуського, Рогатинського та Івано-Франківської міської ради.
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Прес-випуски
Індекс споживчих цін у листопаді 2016 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у листопаді
2016р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,8%, з початку року – на
11,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області – на 0,9% і 9,8%, відповідно.
Приріст споживчих цін у листопаді 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від
0,7–1,4% у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Запорізькій,
Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Рівненській, Київській, Хмельницькій до 1,6–
2,6% у Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській,
Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, м.Києві, Харківській, Херсонській
та Миколаївській областях.
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Прес-випуски
Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–листопаді 2016 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області за підсумками
січня–листопада 2016р. індекс промислової продукції становив 94% (в Україні – 102,1%).
У листопаді порівняно з жовтнем п.р. промислове виробництво в області збільшилось на
1,9%, відносно листопада 2015р. – зменшилось на 1,4%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за 11 місяців 2016р. випуск
продукції скоротився на 10,7%, на що вплинуло зменшення обсягів у добуванні сирої
нафти та природного газу на 11,8%. У добуванні інших корисних копалин та розробленні
кар’єрів приріст продукції склав 25,1%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 100,6%.
Збільшення випуску продукції у січні–листопаді п.р. проти відповідного періоду торік
одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності на 2,1%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 9,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів, крім машин і устатковання – на 24,6%, машинобудуванні – на 59,7%.
Поряд із цим у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів обсяги випуску продукції скоротилися на 44,1%, харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – на 34%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 13,9%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря індекс промислової продукції у січні–листопаді 2016р. склав 91,7%.
Електроенергії вироблено 7916,6 млн.кВт·год, що на 13,2% менше, ніж у січні–листопаді
2015 року.
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Прес-випуски
Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–листопаді 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–листопаді 2016р. підприємствами
області виконано будівельних робіт на суму 1159,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 98,9%.
Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала
2%. За цим показником область посіла 13 місце серед регіонів держави.
Зведення будівель зросло на 8,6%, у т.ч. нежитлових – на 37,7%. Водночас
будівництво житлових будівель скоротилося на 17,6%, інженерних споруд – на 12,7%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80,5% від
загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14% та
5,5 відповідно.
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Прес-випуски
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами області у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–жовтні
2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 27 млрд.грн, у т.ч. за межі
країни – на 5,2 млрд.грн (за січень–жовтень 2015р. – 26,1 млрд.грн та 4,7 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 49,4% становила продукція підприємств переробної
промисловості, 42,3% – з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря, 7,5% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,8% – водопостачання;
каналізації, поводження з відходами.
Майже 84% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності,
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів та підприємствами машинобудування.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової
продукції склала 2%, що відповідає 14 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств
області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду
діяльності склав 7,9%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – 4,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 4,1%, добування сирої нафти та природного газу – 3%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%,
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано
на 19,6 тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині
(427,1 тис.грн), Калуші (35,5 тис.грн) та Івано-Франківську (30,9 тис.грн), Тисменицькому
(39 тис.грн), Рожнятівському (27,5 тис.грн) та Долинському (27,4 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 47,7%
займала енергія, 35,1% – товари проміжного споживання, 14,5% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,7% – інвестиційні товари.
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Прес-випуски
До Дня енергетика
Головне управління статистики інформує. У нашій області потреби в
електроенергії задовольняють 1 теплова, 2 сонячні та 3 гідроелектростанції загального
користування. Найбільшим виробником електроенергії в області виступає відокремлений
підрозділ «Бурштинська теплова електростанція» ПАТ «ДТЕК «Західенерго». На ринку
постачання
та
розподілення
електрота
теплоенергії
працюють
ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»,
ТОВ
«Карпатенерготранс»,
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомуненерго», ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія».
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря у жовтні 2016р. було зайнято майже 10 тис. працівників або 5% загальнообласної
кількості штатних працівників. Середньомісячна зарплата за цим видом діяльності у
січні–жовтні 2016р. становила 6251 грн, що у 1,5 раза вище середньої в області.
Загальна потужність електростанцій області становить 2,6 млн.кВт, щорічно ними
генерується понад 5–6% загальнодержавного обсягу електроенергії та 11–15% її
виробництва тепловими станціями.
За 2015р. обсяг реалізованої продукції підприємствами енергетичної галузі склав
10 млрд.грн або понад 29% обороту від промислової діяльності підприємств області.
Електроенергії вироблено 10 млрд.кВт.год, що на 2,2% менше попереднього року,
теплоенергії вироблено і відпущено 1 млн. Гкал (на 6,3% менше); за 11 місяців 2016р. –
7,9 млрд.кВт.год та 0,7 млн. Гкал відповідно.
У розвиток підприємств енергетичного комплексу у 2015р. було інвестовано 250,3
млн.грн, протягом січня–вересня п.р. – 206,1 млн.грн. Частка підприємств тепло- та
електроенергетики в загальному обсязі інвестицій у промисловість області за 9 місяців
2016р. склала 13,5% (за відповідний період торік – 27,6%).
У день професійного свята вітаємо усіх, хто має відношення до створення та
обслуговування енергетичної системи, бажаємо невичерпної життєвої наснаги та нових
трудових здобутків для забезпечення енергонезалежності нашої держави!
Довідково: Згідно з указом Президента України від 12 листопада 1993 року День
енергетика щорічно відзначається 22 грудня.

Начальник Головного управління
статистики в Івано-Франківській області

О.В.Бліннікова

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в ІваноФранківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ

Прес-випуски
Зовнішня торгівля області товарами у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2016р. становили 422,3 млн.дол.
США, імпорту – 326,6 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2015р. обсяги експорту
збільшилися на 36,7%, імпорту – на 34,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами склало 95,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,29.
За темпом зростання обсягів експорту серед регіонів України область посіла друге місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 102
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії, Індії,
Республіки Корея, Бангладеш, Єгипту, Німеччини.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 251,3 млн.дол. США або
59,5% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з відповідним періодом
2015р. на 37,9%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти
рослинного походження (у т.ч. зернові культури), механічні та електричні машини,
деревина та вироби з деревини, живі тварини, продукти тваринного походження.
Вагомими були і обсяги відвантажень полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них,
маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, шкур необроблених,
шкіри вичищеної, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Румунії, Чехії,
Італії та Китаю.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 244,5 млн.дол. США або 74,9% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–жовтня 2015р. в 1,5 раза.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та
електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і
обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з
деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та
виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
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Прес-випуски
До Дня працівників статистики
Відзначення Дня працівників статистики свідчить про важливу роль, яка відводиться
статистиці у створенні надійної інформаційної основи розробки державної політики в
різних галузях економіки та соціального життя, забезпечення доступності інформації та
демократизації суспільства.
На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства статистична інформація
забезпечує належну якість і зміст інформаційних потоків, що формують імідж та
інвестиційну привабливість області, удосконалює механізм менеджменту, сприяє
прийняттю ефективних управлінських рішень.
Для отримання достовірної інформації щодо соціально-економічних процесів у
суспільстві статистики працюють в єдиній команді з респондентами і користувачами як
повноправні учасники процесу статистичного виробництва.
За 9 місяців п.р. органи державної статистики області отримали від респондентів
понад 213 тис. первинних звітів, проводяться базові вибіркові обстеження
домогосподарств, здійснюються спостереження за змінами споживчих цін, ведеться
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, готуються комплексні та
тематичні статистичні видання, зокрема, збірники, бюлетені, доповіді, експрес-випуски,
повідомлення та прес-випуски для ЗМІ.
Носіями первинної інформації та найбільш активними учасниками процесу
статистичного виробництва виступають респонденти, з якими ми будуємо свої
взаємовідносини на засадах довіри, взаємоповаги та взаємодопомоги, рівності та
відкритості. Сьогодні кожен третій респондент подає до органів державної статистики
області звітність в електронному вигляді. Для зручності та економії часу прийом звітності
здійснюється за принципом «Єдиного вікна».
За окремими формами державних статистичних спостережень здійснюється
впровадження інтегрованої системи оброблення статистичних даних на базі сучасних
технологій.
Серед інтелектуальних напрацювань Головного управління статистики новинкою у
2016 році стали статистичні довідники «Район (місто) у цифрах», які підготовлено по
кожному району області (місту обласного значення) та які охоплюють широкий спектр
статистичних показників, отриманих за результатами проведення державних
статистичних спостережень.
Статистичні продукти підготовлені фахівцями Головного управління статистики
дають можливість задовольняти поточні та потенційні потреби різного кола користувачів,
відповідають стандартам її виробництва та є зрозумілими і доступними.
Основним інструментом для забезпечення вільного та рівного доступу
користувачів усіх рівнів до статистичних даних є офіційний веб-сайт Головного
управління статистики кількість відвідувань якого щороку зростає, зокрема за 11 місяців
2016 року зафіксовано понад 64 тис. відвідувань. З використанням сервісу веб-сайту
щоквартально проводиться інтернет-конференція «Про соціально-економічне становище
Івано-Франківської області», яка відображається в інформаційній графіці та забезпечує
зворотний зв’язок з користувачами статистичної інформації у форматі запитаннявідповідь.
Також на веб-сайті Головного управління статистики містяться сервіси, корисні для
професійного використання респондентами, зокрема щодо переліку форм статистичної
та фінансової звітності для звітування в органах державної статистики. Цією
можливістю у поточному році скористалися 6,1 тис. респондентів, яким сформовано
понад 33 тис. довідок.

Сьогодні перед нами постають нові масштабні завдання, від успішного розв’язання
яких залежить задоволення потреб держави та суспільства в надійній статистичній
інформації. Важливим чинником виробництва точної та надійної, своєчасної та
послідовної, зрозумілої та доступної статистичної інформації є повсякденна, самовіддана
та наполеглива праця статистиків, принциповими орієнтирами для яких є служіння,
сумління та професіоналізм.
У цей святковий день щиро вітаємо статистиків, фахівців, які забезпечують ведення
статистичного обліку і звітності на підприємствах, користувачів статистичної інформації з
Днем працівників статистики.
Бажаємо невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів,
нехай підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності буде міцне
здоров’я, серце, сповнене любові та добра, родинного затишку, миру, благополуччя та
впевненості у майбутньому!
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Прес-випуски
Ринок послуг міст та районів області
за 9 місяців 2016 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області протягом 9
місяців 2016 року працювало 1822 підприємства (юридичних осіб), основним видом
діяльності яких є надання послуг. Найбільша їх частка знаходилася у містах ІваноФранківську (42,3% від загальної кількості діючих підприємств сфери послуг), Калуші
(8,2%), Коломиї (6,9%) та Яремче (3,1%), а також у Надвірнянському (4,9%), Долинському
(4,1%), Косівському (3,7%) та Тисменицькому (2,8%) районах.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області,
склав 4745,1 млн.грн. Близько 70% обсягів реалізованих послуг належало підприємствам
обласного центру, 12,9% – м.Яремче, 4,7% – м.Калуша, 4,1% – Долинського району.
Питома вага інших міст та районів склала від 1,7% до 0,2%.
Населенню області надано 37,3% від загального обсягу реалізованих послуг.
Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню у містах Коломиї (76,1% від
загального обсягу наданих послуг), Бурштині (71,0%), Яремче (58,9%) та ІваноФранківську (36,7%), Снятинському (65,3%), Рогатинському (47,2%), Тисменицькому
(46,1%), Косівському (35,9%) та Тлумацькому (35,0%) районах.
Послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг перевезення
речей займали найбільшу питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг у містах
Болехові (85,4% від загального обсягу наданих послуг), Калуші (58%), Івано-Франківську
(23,5%), Надвірнянському (61,9%), Галицькому (58,7%), Калуському (54%),
Рожнятівському (38%) та Долинському (34,4%) районах; іншого пасажирського наземного
транспорту – у м.Коломиї (23,8%), Снятинському (33,3%), Калуському (25%) та
Рогатинському (23,7%) районах; послуги складського господарства та допоміжної
діяльності у сфері транспорту – у Коломийському (77,1%), Богородчанському (67,8%),
Городенківському (57,2%), Тлумацькому (54,4%), Верховинському (53,4%) та
Рогатинському (35,7%) районах; послуги з діяльності готелів і подібних засобів
тимчасового розміщування – у м.Яремче (24,3%) та Богородчанському районі (7,8%); з
діяльності засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання –
у Галицькому (20,1%) та Городенківському (15,1%) районах; з діяльності ресторанів,
надання послуг мобільного харчування – у Снятинському (5,6%) та Рогатинському (3,5%)
районах; у сфері телекомунікацій (електрозв’язку) – у м.Бурштині (48,5%); із надання в
оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – у м.Коломиї
(14,1%), Тисменицькому (22,1%) та Рожнятівському (17,7%) районах; з діяльності у
сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування – у
м.Коломиї (7,8%), Тисменицькому (25,5%) та Калуському (8,5%) районах; з діяльності
туристичних агентств і туристичних операторів та надання в оренду інших машин,
устаткування і товарів – у м.Яремче (відповідно 40,9% і 28,8%); з комплексного
обслуговування об’єктів – у містах Коломиї (13%) та Калуші (6,3%), Надвірнянському
районі (6,4%); у сфері вищої освіти – у містах Бурштині (16,7%) та Івано-Франківську
(11,2%) та у Снятинському (6,1%) районі; із діяльності лікарняних закладів – у
Тисменицькому (32,3%), Косівському (34,4%), Верховинському (30,8%) та Рогатинському
(17,6%) районах.
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Прес-випуски
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. За січень–жовтень 2016р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 27
млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (28,6%
загальнообласного обсягу), Бурштина (24,8%) і Калуша (8,9%), Тисменицького (11,9%),
Рожнятівського (7,4%) та Долинського (7,1%) районів. Частка реалізованої продукції
підприємств Надвірнянського району склала 3,8%, Рогатинського – 1,7%, м.Коломиї та
Снятинського району – по 1,1%, Богородчанського – 0,8%, м.Болехова та Коломийського
району – по 0,7%, Галицького – 0,6%, Городенківського – 0,4%, Верховинського,
Калуського, Косівського та Тлумацького районів – по 0,1%, м.Яремче – до 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на
19,6 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (427,1
тис.грн), Калуші (35,5 тис.грн), Івано-Франківську (30,9 тис.грн), Тисменицькому (39
тис.грн), Рожнятівському (27,5 тис.грн) та Долинському (27,4 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 47,7%
займала енергія, 35,1% – товари проміжного споживання, 14,5% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,7% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в
середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Яремче (100%),
Бурштині (99,8%), Івано-Франківську (54,8%), Долинському (77,9%) та Богородчанському
(51,6%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання
– у містах Болехові (64,2%), Коломиї (32,3%), Івано-Франківську (30,2%), Рогатинському
(62,4%), Городенківському (54,8%), Галицькому (46%), Снятинському (38,3%),
Косівському (39,5%), Верховинському (32,9%) та Тлумацькому (27,2%) районах; частка
інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (6,5%), Коломиї (4,3%), Калуші
(4,1%), Калуському (60,7%) та Городенківському (31,4%) районах. Товари проміжного
споживання переважали у містах Калуші, Коломиї, Болехові, Богородчанському,
Верховинському, Галицькому, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському,
Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у
загальному обсязі склала 36–99%.
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Прес-випуски
До Дня місцевого самоврядування
Головне управління статистики інформує. На початок 2016р. в органах місцевого
самоврядування працювали 3,1 тис. посадових осіб (з них 1,7 тис. – у сільських та
селищних радах), що на 0,7% менше, ніж на початок 2015р. За категоріями посад із
загальної кількості посадових осіб місцевого самоврядування частка керівників складала
48,9%, спеціалістів – 51,1%.
Як і в попередні роки, частка жінок в органах місцевого самоврядування була
переважаючою. Зокрема, на початок 2016р. жінок працювало у 2,4 раза більше, ніж
чоловіків. Вони також переважали як серед керівників, так і серед спеціалістів –
відповідно 54,9% та 85,7% загальної кількості посадових осіб відповідної категорії посад.
Про значний кадровий потенціал місцевого самоврядування свідчить те, що серед
посадових осіб місцевого самоврядування 31,3% – молодь у віці до 35 років.
Серед посадових осіб місцевого самоврядування найбільшу частку (25,1%) складали
особи зі стажем роботи від 5 до 10 років, 23,6% – від 10 до 15 років, 19,6% – від 15 до 25
років. Зі стажем роботи до 1 року працювало 12,2% посадових осіб, а понад 25 років –
4,8%.
Із загальної кількості посадових осіб місцевого самоврядування 74,7% мали повну
вищу освіту, 24,9% – неповну та базову вищу. В минулому році 40 осіб (1,3% загальної
кількості) здобули вищу освіту, з них 29 осіб – рівень магістра в освітній галузі “Державне
управління”. З метою підвищення свого кваліфікаційного рівня у 2015р. пройшов
навчання кожний шостий працівник органів місцевого самоврядування.
Довідково: згідно з Указом Президента України від 25 листопада 2000р. День
місцевого самоврядування відзначається в Україні щорічно 7 грудня.
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Прес-випуски
Індекс споживчих цін у листопаді 2016 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у листопаді 2016р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,8%, з початку року – на 11,4%
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області – на 0,9% і 9,8%, відповідно.
Приріст споживчих цін у листопаді 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від
0,7–1,4% у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Запорізькій,
Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Рівненській, Київській, Хмельницькій до 1,6–
2,6% у Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській,
Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, м.Києві, Харківській, Херсонській
та Миколаївській областях.
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Прес-випуски
Зовнішня торгівля області
товарами у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2016р. становили 422,3 млн.дол.
США, імпорту – 326,6 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2015р. обсяги експорту
збільшилися на 36,7%, імпорту – на 34,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами склало 95,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,29.
За темпом зростання обсягів експорту серед регіонів України область посіла друге
місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 102
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії,
Індії, Республіки Корея, Бангладеш, Єгипту, Німеччини.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 251,3 млн.дол.
США або 59,5% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з відповідним
періодом 2015р. на 37,9%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти
рослинного походження (у т.ч. зернові культури), механічні та електричні машини,
деревина та вироби з деревини, живі тварини, продукти тваринного походження.
Вагомими були і обсяги відвантажень полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них,
маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, шкур необроблених,
шкіри вичищеної, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Румунії,
Чехії, Італії та Китаю.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 244,5 млн.дол. США або 74,9% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–жовтня 2015р. в 1,5 раза.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних
та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і
обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з
деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та
виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
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Прес-випуски
До Дня енергетика
Головне управління статистики інформує. У нашій області потреби в
електроенергії задовольняють 1 теплова, 2 сонячні та 3 гідроелектростанції загального
користування. Найбільшим виробником електроенергії в області виступає відокремлений
підрозділ «Бурштинська теплова електростанція» ПАТ «ДТЕК «Західенерго». На ринку
постачання
та
розподілення
електрота
теплоенергії
працюють
ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»,
ТОВ
«Карпатенерготранс»,
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомуненерго», ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія».
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря у жовтні 2016р. було зайнято майже 10 тис. працівників або 5% загальнообласної
кількості штатних працівників. Середньомісячна зарплата за цим видом діяльності у
січні–жовтні 2016р. становила 6251 грн, що у 1,5 раза вище середньої в області.
Загальна потужність електростанцій області становить 2,6 млн.кВт, щорічно ними
генерується понад 5–6% загальнодержавного обсягу електроенергії та 11–15% її
виробництва тепловими станціями.
За 2015р. обсяг реалізованої продукції підприємствами енергетичної галузі склав
10 млрд.грн або понад 29% обороту від промислової діяльності підприємств області.
Електроенергії вироблено 10 млрд.кВт.год, що на 2,2% менше попереднього року,
теплоенергії вироблено і відпущено 1 млн. Гкал (на 6,3% менше); за 11 місяців 2016р. –
7,9 млрд.кВт.год та 0,7 млн. Гкал відповідно.
У розвиток підприємств енергетичного комплексу у 2015р. було інвестовано 250,3
млн.грн, протягом січня–вересня п.р. – 206,1 млн.грн. Частка підприємств тепло- та
електроенергетики в загальному обсязі інвестицій у промисловість області за 9 місяців
2016р. склала 13,5% (за відповідний період торік – 27,6%).
У день професійного свята вітаємо усіх, хто має відношення до створення та
обслуговування енергетичної системи, бажаємо невичерпної життєвої наснаги та нових
трудових здобутків для забезпечення енергонезалежності нашої держави!
Довідково: Згідно з указом Президента України від 12 листопада 1993 року День
енергетика щорічно відзначається 22 грудня.
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Прес-випуски
Про фермерські господарства районів Івано-Франківської області
Головне управління статистики інформує. На 1 листопада 2016р. в області
нараховувалось 518 фермерських господарств (проти 550 на відповідну дату торік).
Найбільша кількість фермерів (86) зосереджена у Рогатинському районі, у
Галицькому, Тлумацькому, Тисменицькому, Снятинському, Городенківському та
Верховинському їх кількість коливається в межах від 54 до 41, у Коломийському,
Калуському, Надвірнянському, Косівському – 34–20, найменше фермерських господарств
зареєстровано у Рожнятівському (10), Долинському,
Богородчанському та
Рожнятівському (по 11) районах.
У власності і користуванні фермерських господарств знаходиться 29,1 тис.га
сільськогосподарських угідь, у т.ч. 27,1 тис.га ріллі.
У територіальному розрізі фермерські господарства мають різну забезпеченість
землею. Якщо у Городенківському районі на одне фермерське господарство припадає в
середньому 164,9 га сільськогос-подарських угідь, у Коломийському – 95,4 га, у
Снятинському – 91,9 га, у Рогатинському – 76,3 га, то у Долинському, Рожнятівському,
Надвірнянському, Верховинському та Косівському – 7,4–16,7 га.
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Прес-випуски
Роздрібна торгівля
Тлумацького району у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу
підприємств, фізичних осіб-підприємців та мережу ринків району у січні–вересні 2016р.
населенню реалізовано товарів на 538,6 млн.грн, що у фактичних цінах на 9,1%, а у
порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) на 1,1% більше обсягу
відповідного періоду 2015р. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу
склав 11,2 тис.грн.
Підприємства (юридичні особи) забезпечили 17,5% загального обсягу обороту
роздрібної торгівлі, через їх торгову мережу у січні–вересні 2016р. продано товарів на
94,5 млн.грн, що у фактичних цінах на 0,9%, а у порівнянних на 8,6% менше обсягу
аналогічного періоду попереднього року.
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Прес-випуски
Про посів озимих культур під урожай 2017 року
сільськогосподарськими підприємствами
районів Івано-Франківської області
Головне управління статистики інформує.
Посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2017р.
сільськогосподарськими підприємствами області у 2016р. проведено на площі 68,9 тис.га,
що на 5,9% більше, ніж у попередньому році. Серед районів найбільше озимини посіяно
сільськогосподарськими підприємствами Рогатинського – 11,5 тис.га або 16,7%
загальнообласних площ, Городенківського (11,2 тис.га або 16,3%), Тлумацького (8,2 тис.га
або 11,9%), Галицького (7,8 тис.га або 11,3%), Снятинського (6,9 тис.га або 10%),
Калуського (6,3 тис.га або 9,2%) та Коломийського (5,8 тис.га або 8,5%) районів. Частка
Тисменицького, Богородчанського, Долинського, Рожнятівського та Надвірнянського
районів у загальнообласних посівах озимих культур коливається в межах 4,6–1,3%, а
Косівського району, Івано-Франківської та Болехівської міських рад – не перевищує 1%.
В загальних посівах озимого клину на площі зернових культур припадає 55,2%; у їх
структурі частка пшениці (включаючи тритикале) становить 82,7%, ячменю – 14,8%, жита
– 2,5%. У районному розрізі найбільші посіви пшениці озимої (включаючи тритикале)
здійснили агроформування Рогатинського (20,2% загальнообласних площ), Галицького
(17,6%), Городенківського (15,7%), Тлумацького (13,5%) районів, жита – Калуського
(88,4%), ячменю – Рогатинського (33,5%), Коломийського (16,7%), Калуського (13,8%),
Снятинського (13,4%) та Тлумацького (12,9%).
Посіви озимого ріпаку на зерно під урожай 2017 року сільськогосподарськими
підприємствами розширено у 1,6 раза і ним засіяно 30,7 тис.га. У територіальному розрізі
найбільші площі цієї культури сконцентровано у сільськогосподарських підприємствах
Городенківського (5,9 тис.га), Снятинського (3,7 тис.га), Рогатинського та Тлумацького
(по 3,2 тис.га), Коломийського (2,8 тис.га), Тисменицького (2,4 тис.га) районів. Порівняно
з попереднім роком площі посіву цієї культури розширено у більшості районів, крім
Калуського, Рогатинського та Івано-Франківської міської ради.
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Прес-випуски
До Дня працівників статистики
Відзначення Дня працівників статистики свідчить про важливу роль, яка
відводиться статистиці у створенні надійної інформаційної основи розробки державної
політики в різних галузях економіки та соціального життя, забезпечення доступності
інформації та демократизації суспільства.
На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства статистична інформація
забезпечує належну якість і зміст інформаційних потоків, що формують імідж та
інвестиційну привабливість області, удосконалює механізм менеджменту, сприяє
прийняттю ефективних управлінських рішень.
Для отримання достовірної інформації щодо соціально-економічних процесів у
суспільстві статистики працюють в єдиній команді з респондентами і користувачами як
повноправні учасники процесу статистичного виробництва.
За 9 місяців п.р. органи державної статистики області отримали від респондентів
понад
213
тис. первинних звітів, проводяться базові вибіркові обстеження
домогосподарств, здійснюються спостереження за змінами споживчих цін, ведеться
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, готуються комплексні та
тематичні статистичні видання, зокрема, збірники, бюлетені, доповіді, експрес-випуски,
повідомлення та прес-випуски для ЗМІ.
Носіями первинної інформації та найбільш активними учасниками процесу
статистичного виробництва виступають респонденти, з якими ми будуємо свої
взаємовідносини на засадах довіри, взаємоповаги та взаємодопомоги, рівності та
відкритості. Сьогодні кожен третій респондент подає до органів державної статистики
області звітність в електронному вигляді. Для зручності та економії часу прийом звітності
здійснюється за принципом «Єдиного вікна».
За окремими формами державних статистичних спостережень здійснюється
впровадження інтегрованої системи оброблення статистичних даних на базі сучасних
технологій.
Серед інтелектуальних напрацювань Головного управління статистики новинкою у
2016 році стали статистичні довідники «Район (місто) у цифрах», які підготовлено по
кожному району області (місту обласного значення) та які охоплюють широкий спектр
статистичних показників, отриманих за результатами проведення державних
статистичних спостережень.
Статистичні продукти підготовлені фахівцями Головного управління статистики
дають можливість задовольняти поточні та потенційні потреби різного кола користувачів,
відповідають стандартам її виробництва та є зрозумілими і доступними.
Основним інструментом для
забезпечення
вільного та рівного доступу
користувачів усіх рівнів до статистичних даних є офіційний веб-сайт Головного
управління статистики кількість відвідувань якого щороку зростає, зокрема за 11 місяців
2016 року зафіксовано понад 64 тис. відвідувань. З використанням сервісу веб-сайту
щоквартально проводиться інтернет-конференція «Про соціально-економічне становище
Івано-Франківської області», яка відображається в інформаційній графіці та забезпечує
зворотний зв’язок з користувачами статистичної інформації у форматі запитаннявідповідь.
Також на веб-сайті Головного управління статистики містяться сервіси, корисні для
професійного використання респондентами, зокрема щодо переліку форм статистичної
та фінансової звітності для звітування в органах державної статистики. Цією
можливістю у поточному році скористалися 6,1 тис. респондентів, яким сформовано
понад 33 тис. довідок.

Сьогодні перед нами постають нові масштабні завдання, від успішного розв’язання
яких залежить задоволення потреб держави та суспільства в надійній статистичній
інформації. Важливим чинником виробництва точної та надійної, своєчасної та
послідовної, зрозумілої та доступної статистичної інформації є повсякденна, самовіддана
та наполеглива праця статистиків, принциповими орієнтирами для яких є служіння,
сумління та професіоналізм.
У цей святковий день щиро вітаємо статистиків, фахівців, які забезпечують
ведення статистичного обліку і звітності на підприємствах, користувачів статистичної
інформації з Днем працівників статистики. Бажаємо невпинного руху вперед, успішного
здійснення всіх планів та задумів, нехай підґрунтям щасливого життя та плідної
професійної діяльності буде міцне здоров’я, серце, сповнене любові та добра,
родинного затишку, миру, благополуччя та впевненості у майбутньому!
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Прес-випуски
Стан виплати заробітної плати на
підприємствах, в організаціях міст і
районів області на 1 листопада 2016 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 листопада 2016р.
заборгованість із виплати заробітної плати становила 5,5 млн.грн, що складає 0,6% фонду
оплати праці, нарахованого за жовтень 2016р.
Порівняно з 1 жовтня 2016р. борг із виплати заробітної плати зменшився на 636,4
тис.грн, або на 10,4%. Погашено заборгованість у Богородчанському, Городенківському,
Надвірнянському та Рогатинському
районах, зменшення боргу спостерігалося у
Тлумацькому (у 5,1 раза) та Косівському (на 4,9%) районах. У м.Коломиї, Калуському та
Коломийському районах сума заборгованості із виплати заробітної плати залишилась на
рівні 1 жовтня 2016р. У містах Калуші та Івано-Франківську сума боргу збільшилась на
1,2% та 4,1% відповідно.
Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру
або 81,8%) та м.Калуша (560,4 тис.грн, або 10,2%).

(4,5 млн.грн,

Станом на 1 листопада 2016р. погашено заборгованість за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів у Богородчанському, Городенківському, Надвірнянському,
Рогатинському та Тлумацькому районах.
Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Болехівської,
Бурштинської та Яремчанської міських рад, Богородчанського, Верховинського,
Галицького,
Городенківського,
Долинського,
Надвірнянського,
Рогатинського,
Рожнятівського, Снятинського та Тисменицького районів.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
області на економічно активні підприємства припадає 7,9% суми боргу, водночас у
Косівському районі цей показник складає 100%.
На підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, утворено 83,2% від загальної
суми заборгованості в області, при цьому у м.Коломиї, Калуському та Коломийському
районах – 100%, в обласному центрі – 94,8%.
Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (487,8 тис.грн) утворена у
м.Калуші (87% у структурі боргу по місту).
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Прес-випуски
Заробітна плата штатних працівників на підприємствах, в організаціях
міст та районів області за січень–вересень 2016 року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених
підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб по області за січень–
вересень 2016р. становив
4091 грн, що на 25,4% більше, ніж за відповідний
період 2015р.
Середній розмір заробітної плати за січень–вересень 2016р. в усіх містах обласного
значення та районах області був вищим від рівня мінімальної заробітної плати (з 1 травня
2016р. – 1450 грн). Середньообласний показник рівня заробітної плати перевищено у
м.Бурштині (5952 грн), Долинському (5532 грн), Тисменицькому (4789 грн),
Богородчанському (4553 грн), Надвірнянському (4437 грн), Калуському (4311 грн)
районах, м.Івано-Франківську (4209 грн) та Рожнятівському районі (4147 грн). Найнижчий
рівень оплати праці, який не перевищував 73,3% від середнього по економіці області,
спостерігався у Снятинському (2992 грн), Коломийському (2996 грн), та Тлумацькому
(2999 грн) районах.
Зростання рівня середньомісячної номінальної заробітної плати працівників за
січень–вересень 2016р. порівняно із аналогічним періодом минулого року спостерігався в
усіх містах обласного значення та районах. Найвищі темпи росту зафіксовані у
Тисменицькому (141,5%), Галицькому (136,5%), Богородчанському (134,2%),
Снятинському (130,9%) та Тлумацькому (130,5%) районах, найнижчі – у містах Бурштині
(112,8%) та Болехові (115,3%), Долинському (117,1%), Надвірнянському (118,4%) та
Калуському (118,7%) районах.
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