
Інформація про розвиток підприємництва в м. Івано-Франківську  

протягом І кварталу 2012 року 

 

Протягом І кварталу 2012 року здійснено державну реєстрацію 377 суб’єктів 

господарювання, що на 129, або на 52%, більше порівняно з показником минулого року. 

Протягом звітного періоду здійснено державну реєстрацію 84 юридичних осіб, що на 19, або 

на 18,4%, менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Припинили свою 

діяльність 32 юридичні особи, що на 1 більше порівняно з аналогічним періодом минулого 

року, внесено 87 записів про рішення засновників про припинення діяльності юридичних 

осіб. 

Протягом звітного періоду здійснено державну реєстрацію 293 фізичних осіб-

підприємців, що на 148, або на 102,1%, більше порівняно з показником 2011 року. При цьому 

580 підприємців припинили діяльність, що на 199, або на 52,2%, більше порівняно з 

аналогічним періодом минулого року, та внесено 645 записів про рішення фізичних осіб-

підприємців про припинення діяльності. 

 

Таблиця 1 

 

Реєстрація фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб 

 
 І квартал Абсолютний 

приріст 

Темп 

зростання 2012 2011 

Кількість юридичних осіб, зареєстрованих 

протягом звітного періоду 
84 103 -19 81,6% 

Кількість юридичних осіб, знятих з реєстрації 

протягом звітного періоду 
32 31 1 103,2% 

Внесення рішення засновників про припинення 

юридичної особи протягом звітного періоду 
87 38 49 228,9% 

Кількість фізичних осіб – підприємців, 

зареєстрованих протягом звітного періоду 
293 145 148 202,1% 

Кількість фізичних осіб – підприємців, знятих з 

реєстрації протягом звітного періоду 
580 381 199 152,2% 

Внесення рішення фізичної особи-підприємця 

про припинення підприємницької діяльності 
645 960 -315 67,2% 

 

За даними ДПІ у м. Івано-Франківську, станом на 01.04.2012р. в м. Івано-Франківську 

зареєстровано 27659 суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, що на 247, або майже на 1%, більше, ніж станом на 01.04.2011р.  

Так, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у І кварталі 2012 року 

становила 17525, що на 261, або на 1,5% більше, ніж у І кварталі 2011 року. На 14, або на 

0,1% порівняно з даними станом на 01.04.2011р. зменшилась кількість зареєстрованих 

юридичних осіб, досягнувши у І кварталі 2012р. показника 10134. 

Водночас кількість суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, становила 9265, що на 475, або майже на 5% менше у 

порівнянні з показником минулого року. Станом на 01.04.2012р. на загальній системі 

оподаткування, обліку та звітності працювало 18394 суб’єкти господарювання, тоді як 

аналогічний показник 2011 року становив 16581 (на 1813, або майже на 10% менше). 

Вказана тенденція щодо обрання загальної системи оподаткування, обліку та звітності 

пов’язана зі змінами у чинному законодавстві. Так, 01 січня 2012 року набрала чинності 

глава 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового 

кодексу України, якою встановлено правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів підприємницької діяльності.  



Зокрема, нововведеннями є поділ суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, на чотири групи платників єдиного 

податку: 

1. Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових  послуг 

населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 

150 тис. гривень. 

2. Друга група – фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв: 

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

 обсяг доходу не перевищує 1 млн. грн. 

3. Третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв:  

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах,  одночасно не перевищує 20 осіб; 

 обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн. 

4. Четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких 

критеріїв: 

 середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 

 обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн. 

 

Крім того, позитивними новелами спрощеної системи оподаткування є наступні: 

 відсутня доплата за найманих працівників для фізичних осіб-підприємців (до 

01.01.2012р. доплата за кожного найманого працівника становила 50% ставки 

єдиного податку); 

 виключено статтю 139.1.12 Податкового кодексу України, яка забороняла 

відносити на податкові витрати вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у 

платників єдиного податку; 

 збільшено граничний розмір доходу, який дозволяє бути платником єдиного 

податку; 

 дозволено роздрібний продаж пива та столових вин; 

 фізичні особи І та ІІ груп, які не мають найманих працівників, можуть не 

сплачувати єдиний податок на період відпустки (не більше одного місяця на 

рік) та у разі хвороби (якщо вона триває більше 30-ти календарних днів); 

 можуть бути платниками ПДВ фізичні особи ІІІ групи; 

 свідоцтва платника єдиного податку видаються безстроково. 

 

Несприятливими нововведеннями для суб’єктів підприємницької діяльності, які 

обрали спрощену систему оподаткування, є: 

 «прив’язка» ставок єдиного податку для фізичних осіб І та ІІ груп до розміру 

мінімальної заробітної плати (яка щороку зростає); 

 ускладнена співпраця юридичних осіб на загальній системі оподаткування з 

платниками єдиного податку через наявність норми, відповідно до якої 

платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають 

органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника 



податку у розрізі контрагентів – платників єдиного податку, до якого 

включаються операції, здійснені таким контрагентом; 

 розширено перелік видів діяльності, які не можна здійснювати платникам 

єдиного податку; 

 у разі здійснення господарської діяльності на територіях більш як однієї 

міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений для відповідної групи таких платників; 

 у разі наявності об’єкта оподаткування необхідно сплачувати плату за надра, 

збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових 

ресурсів. 

Відповідно до чинного законодавства суб’єкти господарювання, які бажали у 2012 

році працювати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, мали право до 25 

січня 2012 року подати до ДПІ в м. Івано-Франківську відповідну заяву. 

Інформація про суб’єктів господарювання станом на 01.04.2012р. у порівнянні з 

даними станом на 01.02.2012р. відображена у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

 

Інформація про суб’єктів господарювання 
Показник Станом на 

01.02.2012р. 

Станом на 

01.04.2012р. 

Абсолютний 

приріст 

Темп 

зростання 

Кількість зареєстрованих ФОП 14268 17525 3257 122,8% 

З них сплачує податки 8967 11381 2414 126,9% 

Кількість ФОП на загальній системі 

оподаткування 
6184 9343 3159 151,1% 

Кількість ФОП – платників єдиного 

податку, з них 
8084 8182 98 101,2% 

І група 1292 1318 26 102,0% 

ІІ група 5065 5096 31 100,6% 

ІІІ група 1727 1768 41 102,4% 

Кількість ФОП - платників єдиного 

податку, які мають найманих працівників 
1543 1545 2 100,1% 

Кількість залучених працівників ФОП-

платниками єдиного податку, з них: 
7274 4383 -2891 60,3% 

ІІ групи - 4015  - -  

ІІІ група - 368  - -  

Кількість зареєстрованих ЮО, з них  - 10134  - -  

ЮО, які сплачують податки  - 5337  - -  

Кількість ЮО – платників єдиного податку 

(IV група) 
1047 1083 36 103,4% 

Кількість ЮО - платників єдиного податку, 

які мають найманих працівників 
1038 768 -270 74,0% 

Кількість залучених працівників ЮО-

платниками єдиного податку 
4621 3761 -860 81,4% 

Обсяг надходжень від платників єдиного 

податку до місцевого бюджету (тис. грн), 

всього, з них 

2360,6 5960,5 3599,9 252,5% 

І група 190,9 376,9 186 197,4% 

ІІ група 1219,7 3146 1926,3 257,9% 

ІІІ група 95,1 444,5 349,4 467,4% 

ІV група 854,9 1993,1 1138,2 233,1% 

Обсяг надходжень від фізичних осіб – 

підприємців - платників єдиного податку до 

місцевого бюджету (тис. грн) 

 - 3967,4  - -  

 

 

 



 

 

Враховуючи вплив нормативно-правового середовища, кількість фізичних осіб-

підприємців – платників єдиного податку протягом І кварталу 2012 року порівняно з 

аналогічним показником минулого року зменшилась на 520, або майже на 6%, і становила 

8182.  

Згідно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України від 

04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», 

який набрав чинності з 01.01.2012р., не передбачено справляння фіксованого податку. 

Фізичні особи-підприємці, які сплачували фіксований податок, можуть бути платниками 

єдиного податку І групи за умови відповідності визначених для цієї групи критеріїв (або 

платниками ІІ чи ІІІ групи) та на підставі поданої заяви до ДПІ у м. Івано-Франківську і 

отриманого свідоцтва платника єдиного податку. 

Тому, якщо взяти до уваги, що крім 8702 підприємців – єдиноподатників, у І кварталі 

2011 року 1091 підприємець сплачував фіксований податок, тоді загальна кількість 

підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, порівняно з показником І 

кварталу 2012 року, зменшилась на 1611, або на 16,5%. 

Водночас на 1872, або на понад 25% зросла кількість фізичних осіб-підприємців на 

загальній системі оподаткування – з 7471 станом на 01.04.2011р. до 9343 станом на 

01.04.2012р.  
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Рис. 1. Кількість та структура платників єдиного податку 

 

Серед фізичних осіб-підприємців найбільше платників єдиного податку зареєстровано 

в ІІ групі (надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню; виробництво та/або продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного 

господарства) – 5096. Платниками єдиного податку ІІІ групи зареєстровано 1768 

підприємців. І група (продаж товарів з торговельних місць на ринках; та/або надання 

побутових послуг населенню) налічує 1318 платників єдиного податку. 
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Рис. 2. Кількість та структура фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку 

 

Що стосується юридичних осіб, то з 10134 суб’єктів господарювання (з яких податки 

сплачують 5337 бізнес-одиниць) спрощену систему оподаткування обрало 1083, що на 45, 

або на 4,3% більше, ніж в І кварталі 2011 року. На загальній системі оподаткування у І 

кварталі 2012 року працювало 9051 юридична особа, що на 59, або на 0,6% менше, ніж в І 

кварталі 2011 року. 

Станом на 01.04.2012р. розмір надходжень до міського бюджету від сплати єдиного 

податку становив 5960,5 тис. грн., що на 2206,8 тис. грн., або майже на 59%, більше 

порівняно з аналогічним показником станом на 01.04.2011р. Однак, в І кварталі 2011 року до 

міського бюджету надійшло 106,1 тис. грн. від сплати фіксованого податку. 

Враховуючи те, що з 01.01.2012р. надходження від сплати єдиного податку 

зараховуються до міського бюджету в повному обсязі (до 01.01.2012р. зараховувались 43%), 



станом на 01.02.2012р. зазначений показник досяг 5960,5 тис. грн., перевищивши показник 

аналогічного періоду минулого року на 2206,8 тис. грн., або майже на 59%. 

Надходження до міського бюджету від сплати фізичними особами-підприємцями 

єдиного податку протягом І кварталу 2012 року перевищили показник станом на 01.04.2011р. 

на 1938,8 тис. грн., або на 95,6%, досягнувши 3967,4 тис. грн.  

Протягом звітного кварталу до міського бюджету надійшло 1993,1 тис. грн. від сплати 

єдиного податку юридичними особами. Надходження перевищили показник станом на 

01.04.2011р. на 268 тис. грн., або на 15,5%. 
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Рис. 3. Обсяг надходжень до міського бюджету від платників єдиного податку, тис. грн. 

 

 Кількість нових робочих місць, створених у сфері підприємництва протягом І 

кварталу 2012 року, становила 1399. Діяльність суб’єктів господарювання без створення 

юридичної особи сприяє не тільки зайнятості самих фізичних осіб-підприємців, а й 

створенню додаткових робочих місць. Кількість зареєстрованих трудових договорів 

фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками протягом І кварталу 2012 року 

становила 1330, що на 512, або на 62,6%, більше, ніж протягом І кварталу 2011 року. 

Водночас на 243, або на 29,4%, зросла кількість трудових договорів фізичних осіб-

підприємців з найманими працівниками знятих з реєстрації (з 827 станом на 01.04.2011р. до 

1070 станом на 01.04.2012р.). Щодо діючих трудових договорів, то спостерігається тенденція 

до зростання їх кількості з 6954 станом на 01.04.2011р. до 7433 станом на 01.04.2012р. (на 

479, або на 6,9%). 
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Рис. 4. Кількість найманих працівників, залучених платниками єдиного податку 

 

Протягом І кварталу 2012 року суб’єктами господарювання – платниками єдиного 

податку залучено 8144 найманих працівників, що на 77, або на 10,5% більше, порівняно з 

аналогічним показником минулого року.  

Так, фізичними особами залучено 4383 найманих працівників (4015 працівників – 

платниками єдиного податку ІІ групи та 368 працівників – платниками єдиного податку ІІІ 

групи). Порівняно з даними минулого року значення показника зменшилось на 32. 

Протягом звітного періоду юридичними особами – єдиноподатниками залучено 3761 

найманих працівників, що на 802, або на понад 27% більше, ніж станом на 01.04.2011р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


