
Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

РАЙОНУ НА 2017 РІК



Промисловість

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

Обсяг реалізованої промислової 
продукції  (у діючих цінах)

тис. грн 1079,1 80,7 83,0

Обсяг реалізованої промислової 
продукції  у розрахунку на одну 
особу

грн 78,8 6,1 6,4

Індекс промислового виробництва % 36,7 43,3 101,8

Аграрний комплекс

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

Загальна площа 
сільськогосподарських земель (на 
кінець року)

тис. га 104,9 104,9 104,9

Всього сільськогосподарських угідь
(на кінець року), з них:

тис. га 104,86 101,86 101,86

рілля тис. га 72,86 72,61 72,38
багаторічні насадження тис. га 1,27 1,27 1,27
сіножаті тис. га 14,40 14,69 14,49
пасовища тис. га 11,76 11,72 11,70
перелоги тис. га 1,55 1,55 1,55

Ліси та інші лісовкриті площі – 
всього (на кінець року)

тис. га 58,61 58,62 58,63

Виробництво валової продукції 
сільського господарства по всіх 
категоріях господарств (у цінах 
2010 року) 

млн. грн 320,4 288,6 311,8

у тому числі на одну особу грн 23733 21997 24455
Темпи росту виробництва 
сільськогосподарської продукції по 
всіх категоріях господарств 

% 109,5 90,1 108,0

Виробництво валової продукції 
сільського господарства по 
сільськогосподарських 
підприємствах (у цінах 2010 року)

млн. грн 201,2 178,6 204,3

Темпи росту виробництва 
сільськогосподарської продукції по 
сільськогосподарських 
підприємствах

% 127,8 88,8 114,4



Споживчий ринок

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

Обсяги обороту  роздрібної 
торгівлі (за всіма каналами  
реалізації) 

млн грн 58,9 63,2 68,4

Обсяг обороту роздрібної 
торгівлі на одну особу 

грн 4299,3 4751,9 5261,5

Темп зростання обороту  
роздрібної торгівлі (за всіма 
каналами  реалізації)

% 77,8 97,6 100,1

Інноваційна діяльність

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Кількість інноваційно-активних 
підприємств

одиниць - - - -

Частка інноваційно-активних 
підприємств у загальній 
кількості промислових 
підприємств 

% - - - -

Обсяг реалізованої інноваційної
продукції, всього

тис. грн - - - -

у % до загального обсягу реалі-
зованої промислової продукції

% - - - -

                                          Інвестиційна та будівельна діяльність

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Обсяг капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел 
фінансування:
у фактичних цінах тис. грн 8546 9845 11352 100,3
у порівняних цінах у % до 
попереднього року

% 130,7 100,2 100,3 х

Обсяг капітальних інвестицій 
на одну особу

грн 628,4 740,2 873,2 102,6

Обсяг прямих іноземних інвес-
тицій (наростаючим 
підсумком)

тис. дол.
США

- - - -

Загальний обсяг підрядних 
робіт будівельних організацій

тис. грн - - - -



Зовнішньоекономічна діяльність

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
факт.

2016 р.,
очік. 

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до 2016

р.

Зовнішньоторговельний оборот 
товарів

тис. дол.
США

- - - -

Обсяг експорту, всього „ - - - -
Обсяг експорту у % до 
попереднього року

% - - - -

Обсяг імпорту, всього тис. дол.
США

- - - -

Обсяг імпорту у % до 
попереднього року

% - - - -

Показники рівня життя

Показники
Одиниця
виміру

2015р.,
звіт

2016р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Фонд оплати праці працівників, 
зайнятих економічною 
діяльністю (без малих 
підприємств)

млн грн 27,7 34,3 35,9 104,7

Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 
працівника

грн 2202 3320 3370 101,5

Заборгованість із виплати 
заробітної плати (на кінець 
року), всього

млн грн - - - -

у т.ч. на економічно 
активних підприємствах

млн грн - - - -

Населення та ринок праці

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до 2016

р.
Середньорічна чисельність 
наявного населення,
у тому числі:

тис. осіб 13,5 13,12 12,75 97,2

міського тис. осіб - - - -
сільського тис. осіб 13,5 13,12 12,75 97,2

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, зайнятих 
економічною діяльністю (без 
малих підприємств)

тис. осіб 1048 860 890 103,5



                                                      Розвиток підприємництва

Показники
Одиниця
виміру

2015 рік
факт

2016 рік,
очікув.

2017 рік,
 прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Кількість  суб’єктів  малого
підприємництва  юридичних  осіб
(всього)

одиниць 46 45 46 102,2

Кількість  малих  підприємств  у
розрахунку на                 10 тис. осіб
наявного населення

одиниць 34 34 34 100,0

Кількість  суб’єктів  середнього
підприємництва  юридичних  осіб
(всього)

одиниць 3 3 3 100,0

Кількість  середніх підприємств  у
розрахунку на  10 тис. осіб наявного
населення

одиниць 2 2 2 100,0

Кількість  найманих  працівників  на
малих підприємствах 

одиниць 314 312 320 102,6

Кількість фізичних осіб-підприємців одиниць 146 149 152 102,0
Обсяги реалізованої продукції  
(товарів,  послуг)  малими
підприємствами 

млн грн 289,9 300,0 310,0 103,3

Обсяги реалізованої продукції  
(товарів,  послуг)  середніми
підприємствами 

млн грн 19,4 20,3 21,5 105,9
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