
Інформація про розвиток підприємництва в м. Івано-Франківську протягом 2011 року 

 

Протягом 2011 року здійснено державну реєстрацію 1404 суб’єктів господарювання, що на 

545, або майже на 28%, менше порівняно з показником минулого року. Протягом звітного періоду 

здійснено державну реєстрацію 422 юридичних осіб, що на 63, або на 17,6%, більше порівняно з 

аналогічним періодом минулого року. Припинили свою діяльність 128 юридичних осіб, що на 4 

більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, внесено 138 записів про рішення 

засновників про припинення діяльності юридичних осіб. 

Протягом звітного періоду здійснено державну реєстрацію 982 фізичних осіб-підприємців, 

що на 608, або на 38%, менше порівняно з показником 2010 року. При цьому 2349 підприємців 

припинили діяльність, що на 1261, або майже на 120%, більше порівняно з аналогічним періодом 

минулого року, та внесено 2512 записів про рішення фізичних осіб-підприємців про припинення 

діяльності. 

 

Динаміка показників державної реєстрації суб’єктів господарювання протягом 2011 року 
                           Місяць 

Показник 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Всього 

Кількість юридичних осіб, 

зареєстрованих протягом 

звітного періоду 

32 42 29 37 34 35 48 30 39 23 36 37 422 

Кількість юридичних осіб, 

знятих з реєстрації 

протягом звітного періоду 

6 8 17 11 10 17 11 11 7 4 13 13 128 

Внесення рішення 

засновників про 

припинення юридичної 

особи протягом звітного 

періоду 

15 9 14 13 11 8 6 18 9 18 12 5 138 

Кількість фізичних осіб – 

підприємців, 

зареєстрованих протягом 

звітного періоду 

61 82 63 93 67 86 83 90 88 98 85 86 982 

Кількість фізичних осіб – 

підприємців, знятих з 

реєстрації протягом 

звітного періоду 

115 134 247 187 169 264 236 172 173 170 196 286 2349 

Внесення рішення 

фізичної особи-

підприємця про 

припинення 

підприємницької 

діяльності 

259 192 508 202 155 204 165 139 145 148 124 271 2512 

 

За даними ДПІ у м. Івано-Франківську, станом на 01.01.2012р. в м. Івано-Франківську 

зареєстровано 26071 суб’єкт підприємницької діяльності – юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, що на 1614, або на 5,8%, менше, ніж станом на 01.01.2011р. Кількість зареєстрованих 

юридичних осіб порівняно з показником 2010 року зменшилась на 20, або на 0,2%, і становила 

10095.  

Протягом 2011 року збереглась тенденція щодо покращення податкової дисципліни 

юридичними особами. Так, якщо станом на 01.01.2011р. з 7850 юридичних осіб (які повинні 

сплачувати податки) фактично податки сплачували 4709 юридичних осіб, то станом на 

01.01.2012р. з 8100 юридичних осіб податкове зобов’язання виконувало 5784 юридичні особи.  

Щодо кількості фізичних осіб-підприємців, то з початку року вона зменшилась на 1594 або 

на 9,1% і досягла 15976. Кількість фізичних осіб-підприємців, які сплачують податки, станом на 

01.01.2012р. становила 15168, що на 1721, або на 10,2%, менше, ніж станом на 01.01.2011р.  

Значне зменшення кількості суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 

пов’язане зі змінами, які відбулися на законодавчому рівні. Так, зросло навантаження на фізичних 

осіб – підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний 

податок), у вигляді сплати пенсійних внесків у розмірі, що не менше мінімального розміру 



страхового внеску за кожну особу. Зокрема, це стосується сплати, крім єдиного/фіксованого 

податку, єдиного соціального внеску, мінімальний розмір якого для фізичних осіб-підприємців не 

може бути меншим ніж 34,7% розміру мінімальної заробітної плати. 

Крім того з 01.04.2011р. набрав чинності розділ ІІІ Податкового кодексу України, 

відповідно до якого (стаття 139.1.12) до витрат, що не враховуються при визначенні 

оподатковуваного прибутку відносяться витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, 

послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що 

сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної 

особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації). Ще однією 

законодавчо несприятливою зміною для фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний 

податок, була неможливість реєструватися платниками податку на додану вартість. 

Враховуючи несприятливий вплив нормативно-правового середовища, кількість фізичних 

осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, протягом 2011 року знизилася на 16,9%. Так, 

якщо станом на 01.01.2011р. їх кількість становила 11548, то станом на 01.01.2012р. – 9600. 

Водночас на 841, або на 19,2%, зросла кількість фізичних осіб-підприємців на загальній системі 

оподаткування – з 4379 станом на 01.01.2011р. до 5220 станом на 01.01.2012р. Зменшення 

кількості фізичних осіб-підприємців, які сплачують фіксований податок, протягом 2011 року 

становило 29,6% та станом на 01.01.2012р. досягнуло показника 1156. 

 
 

Станом на 01.01.2012р. розмір надходжень до міського бюджету від сплати єдиного 

податку фізичними особами-підприємцями становив 7608,3 тис. грн., що на 1668,5 тис. грн., або 

майже на 18%, менше порівняно з аналогічним показником станом на 01.01.2011р. Надходження 

до міського бюджету від сплати фіксованого податку протягом звітного періоду станом на 

01.01.2012р. досягли показника 554,7 тис. грн., що на 271,7 тис. грн., або майже на 33%, менше 

порівняно з надходженнями станом на 01.01.2011р. 

 

 

 Діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи сприяє не тільки 

зайнятості самих фізичних осіб-підприємців, а й створенню додаткових робочих місць. Кількість 
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зареєстрованих трудових договорів фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками 

протягом 2011 року становила 3633, що на 247, або на 7,3%, більше, ніж протягом 2010 року. 

Водночас на 428, або на 14,3%, зросла кількість трудових договорів фізичних осіб-підприємців з 

найманими працівниками знятих з реєстрації (з 2995 у 2010 році до 3423 у 2011 році). Щодо 

діючих трудових договорів, то спостерігається тенденція до зростання їх кількості з 6963 станом 

на 01.01.2011р. до 7173 станом на 01.01.2012р. (на 210, або на 3%). 

 
Серед фізичних осіб-підприємців основними роботодавцями є ті, які сплачують єдиний 

податок. Так, протягом звітного періоду спостерігається тенденція до поступового збільшення 

кількості найманих працівників у підприємців, які працюють на спрощеній системі 

оподаткування: з 4793 на початку року до 6304 станом на 01.01.2012р. (на 1511, або на 31,5%).  
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