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Діяльність малих підприємств
Долинського району у 2013 році
За підсумками 2013 року кількість малих підприємств Долинського району становила
239 одиниць. (по області – 7010 одиниць), що у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного
населення склало 68 одиниць (по області – 71 одиницю). Більша частка малих підприємств
району 86% (або 213 одиниць) визначено як мікропідприємства.
Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та надано послуг на
суму 355 мільйонів гривень або 79% загального обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) підприємств району, з них мікропідприємствами – 129 мільйонів гривень. У
розрахунку на одного найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
склав 328 тисяч гривень.
На малих підприємствах району зайнято 1257 осіб, у тому числі 1080 найманих працівників
(3% загальної кількості найманих працівників підприємств області), на мікропідприємствах
зайнята 651 особа, у тому числі 538 найманих працівників.
Витрати на персонал підприємств малого бізнесу Долинського району становили 28
мільйонів гривень, з них витрати на оплату праці – 20 мільйонів гривень.
Основні показники діяльності підприємств малого бізнесу
Кіровоградщини за 2013 рік
За підсумками 2013 року кількість малих підприємств області становила 7010
одиниць, що на 5,9% більше ніж у 2012 році. У розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення
кількість підприємств становила 71 одиницю. Більша частка малих підприємств області
(81,5% або 6017 одиниць) визначена як мікропідприємства.
Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та надано послуг на
суму 11409,5 млн.грн. або 24,9% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
підприємств області, з них мікропідприємствами – 3708,1 млн.грн. (8,1%). Майже половина
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; сільського, лісового та
рибного господарства – 31%. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 319,4 тис.грн.
Значну частку в економіці області складають малі підприємства міста Кіровограда,
обсяг реалізації яких становив 40,8% реалізованої продукції (товарів, послуг) малих
підприємств області, а також міст Світловодська – 8,2% та Олександрії – 6%, Кіровоградського – 7% та Долинського – 3,1% районів.
Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області, становила 39419 осіб,
у тому числі найманих – 35724 особи. На мікропідприємствах у 2013 році було зайнято 15597
осіб.
Витрати на персонал підприємств малого бізнесу області склали
витрати на оплату праці – 698,8 млн.грн.
Діяльність підприємств
Долинського району у 2013 році

956,9 млн.грн., з них

За підсумками 2013 року кількість підприємств Долинського району становила 248
одиниць (по області – 7381 одиниця), що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення
становило 71 одиницю (по області – 74 одиниці).
Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 449,3
млн.грн. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг) склав 178,9 тис.грн.
На підприємствах району зайнято 2688 осіб, у тому числі 2511 найманих працівників
(2,5% кількості найманих працівників підприємств області). Середня кількість працюючих на
одному підприємстві району склала 10 осіб.
Витрати на персонал підприємств Долинського району становили 82,4 млн.грн., з них
витрати на оплату праці – 59,9 млн.грн.
Діяльність підприємств
області у 2013 році
За підсумками 2013 року кількість підприємств області склала 7381 одиниць, що на
370 одиниць більше порівняно з 2012 роком, та у розрахунку на 10 тис.осіб наявного
населення становило 74 одиниць, проти 70 одиниць у 2012 році. Значно більше підприємств
припадало на 10 тис.осіб наявного населення у Компаніївському – 112 одиниць та
Кіровоградському – 122 одиниць районах.
Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму
45902,9 млн.грн., що на 3,6% більше порівняно з 2012 роком. Слід відмітити, що збільшення
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) зумовлене діяльністю підприємств оптової та
роздрібної торгівлї; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та промисловості. Обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг) цих підприємств склав 18893,4 млн.грн. та
16274,5 млн.грн. відповідно, що на 1,4% менше та 19,5% відповідно, більше порівняно з 2012
роком.
Домінуюча частка обсягів реалізованої продукції області припала на підприємства міст
Кіровограда – 65,9% (на 23,9% більше порівняно з 2012 роком), Світловодська – 5,4% (на
15,5%), Олександрії – 3,1% (на 1,8%).
У розрахунку на одного найманого працівника відбулося зменшення обсягу реалізації
продукції, товарів та наданих послуг порівняно з 2012 роком на 37,2 тис.грн. (461 тис.грн.).
Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 103315 осіб, у тому
числі найманих – 99573 особи.
Витрати на персонал підприємств області становили 3605,3 млн.грн., з них витрати на оплату
праці – 2634,7 млн.грн.
Робота підприємств сфери послуг по Долинському району
за січень–травень 2014 року
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за січень–
травень 2014 року становив 15,9 млн.грн., у тому числі населенню –2,6 млн.грн. або 16,3%
загального їх обсягу.
У січні–травні 2014 року питома вага реалізованих послуг по району становила 1%
загального обсягу послуг, реалізованих по області.
У травні п.р. на ринку послуг фактично працювало 17 підприємств. Чисельність
працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 276 осіб.
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по району у січні–травні 2014
року склав 74,33 грн. проти 191,02 грн. в цілому по області.
Діяльність будівельних підприємств
Долинського району
за січень–травень 2014 року

У січні–травні 2014р. будівельними підприємствами Долинського району виконано
робіт на суму 2,2 млн.грн., що становить 1,6% загального обсягу будівельних робіт по
області.
За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту припало 49,6%
загального обсягу будівельних робіт, з нового будівництва, реконструкції та технічного
переозброєння – 47,4%, решта – з поточного ремонту.
Фінансовий стан малих підприємств Долинського району
за 2013 рік
Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) підприємств малого бізнесу
Долинського району (крім підприємств, що утримуються за рахунок бюджету) за 2013р.
склав 21,2 млн.грн. прибутку порівняно з 27,1 млн.грн. прибутку за попередній рік.
Прибутковими підприємствами Долинського району, частка яких у загальній кількості
становила 82,1%, отримано 43,2 млн.грн. прибутку, що відповідно на 3,2 в.п. та на 9,2
млн.грн. більше порівняно з 2012р.
В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до оподаткування (сальдо)
підприємств малого бізнесу за 2013р. склав 361,2 млн.грн. прибутку.
Фінансовий стан підприємств Долинського району
за 2013 рік
Фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання Долинського
району (крім банків та підприємств, що утримуються за рахунок бюджету) за 2013р. склав
24,1 млн.грн. прибутку порівняно з 42,7 млн.грн. прибутку за попередній рік.
Прибутковими підприємствами Долинського району, частка яких у загальній кількості
становила 81,5%, отримано 63,3 млн.грн. прибутку, що відповідно на 2,2 в.п. та на 13
млн.грн. більше порівняно з 2012 роком.
В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до оподаткування за 2013р.
склав 1087,9 млн.грн. прибутку.
Фінансовий стан малих підприємств Долинського району
за 2013 рік
Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) підприємств малого бізнесу
Долинського району (крім підприємств, що утримуються за рахунок бюджету) за 2013р.
склав 21 млн.грн. прибутку порівняно з 27 млн.грн. прибутку за попередній рік.
Прибутковими підприємствами Долинського району, частка яких у загальній кількості
становила 82%, отримано 43 млн.грн. прибутку, що відповідно на 3 в.п. та на 9 млн.грн.
більше порівняно з 2012р.
В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до оподаткування (сальдо)
підприємств малого бізнесу за 2013р. склав 361 млн.грн. прибутку.
Роздрібний товарооборот підприємств Долинського району
за січень–березень 2014 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, Долинського району за січень–березень 2014р. становив
33,9 млн.грн., що на 4,2% більше порівняно з січнем–березнем 2013р. Продаж продовольчих
товарів склав майже 55% загального обсягу.
У торговій мережі району серед продовольчих товарів найбільшу частку займав продаж
м’яса копченого, солоного та ковбасних виробів, виробів цукрових кондитерських (включаючи

морозиво), молока і продуктів молочних, м’яса та птиці свіжих та заморожених, тютюнових
виробів, чаю, кави, какао та прянощів, свіжих плодів, ягід, винограду, горіхів, горілки та виробів
лікеро-горілчаних, пива, серед непродовольчих – бензину, товарів фармацевтичних, дизельного
пального, товарів парфумерно-косметичних, товарів медичних та ортопедичних, газу стисненого
та скрапленого для автомобілів.
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу населення району склав понад 324
грн.
Роздрібна торгівля та ресторанне
господарство області за січень–березень 2014 року
(за уточненими даними)
За січень–березень 2014р. підприємствами області (юридичними особами), що
здійснювали роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, реалізовано споживчих товарів
на суму 1583,3 млн.грн., що в порівнянних цінах на 7,8% більше відповідного періоду
попереднього року. Питома вага продажу продовольчих товарів у загальному обсязі
роздрібного товарообороту області становила 44,8% (708,9 млн.грн.), непродовольчих –
55,2% (874,4 млн.грн.).
У
торговій
мережі
серед
продовольчих
товарів
найбільшу
частку
займав продаж алкогольних напоїв, м’ясопродуктів, виробів тютюнових, виробів
кондитерських, молочної продукції, безалкогольних напоїв, сиру сичужного, плавленого та
кисломолочного, свіжих плодів, ягід, винограду, горіхів, хліба та хлібобулочних виробів,
серед непродовольчих товарів – бензину, товарів фармацевтичних, автомобілів та
автотоварів, дизельного пального.
Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 70,4%
усіх реалізованих товарів.
Використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення
нафти у травні 2014 року
За травень 2014р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі,
комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 20,8 тис.т, газу природного – 11,7 млн.м3,
палива дизельного – 10,7 тис.т, бензину моторного – 1,5 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т.
Порівняно з травнем 2013р. використання вугілля бурого збільшилось у 10,5 раза,
вугілля кам’яного – у 3,2 раза. Водночас зменшилось використання газу природного на
33,5%, бензину моторного – на 16,1%, палива дизельного – на 3,5%.
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