
Додаток 2
Основні прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік

Показники
Одиниця 
виміру

2011 рік
(очікуване) 

2012 рік
прогноз

2012 рік
у % до 2011 

року
1 2 3 4 5

Розвиток основних сфер економічної діяльності

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – 
всього 

млн. грн. 3650,0 4088,0 112,0

       у розрахунку на одну особу грн. 14038,0 15543,7 110,7
2. Кількість інноваційно-активних підприємств одиниць 14 15 107,1

їх частка в загальній кількості промислових 
підприємств

% 14,9 15,9 х

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції - всього млн. грн. 18,2 22,5 113,8
    у % до загального обсягу реалізованої промислової 
продукції

% 0,5 0,55 х

Фінансові  показники

4.
Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників 

податків по податках і зборах (обов’язкових 
платежах) до зведеного бюджету (на кінець року)

млн. грн.
41,9 39,5 94,3

      у тому числі до міського бюджету - " - 5,2 4,7 90,0
5.  Доходи міського бюджету  - " - 813,2 878,0 108,0
6. Обсяг бюджету розвитку - " - 33,5 49,5 147,8
7. Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування
млн. грн. 200,1 206,1 107,7

8. Питома вага прибуткових підприємств у загальній 
кількості підприємств

% 65,3 66,0 х

Показники розвитку споживчого ринку

9.
 Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням 
товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-
підприємців) у діючих цінах 

млн. грн.
3345,0 3600,0 107,6

       у розрахунку на одну особу грн. 12718,6 13688,0 107,6
10. Обсяг  реалізованих послуг млн. грн. 720,6 792,66 110,0

у тому числі населенню млн. грн. 270,0 292,0 108,1

Показники рівня життя

11.  Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника

грн. 2219,0 2511,0 113,2

12.  Заборгованість  із  виплати  заробітної  плати  –  всього  (на 
кінець року)

млн. грн. 2,6 1,3 50,0

13.  Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно 
активних підприємствах млн. грн.

1,7 0,85 50,0

Населення та ринок праці

14. Рівень безробіття  (за методологією МОП) % 0,6 0,6 100,0
15. Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності – всього місць
6614 7730 116,9

16. Співвідношення створених робочих місць до ліквідованих % 84,8 101,0 х
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

17.  Обсяг експорту товарів млн. дол. 
США

130,0 144,6 111,2

18. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим 
підсумком - всього

млн. дол. 
США

27,4 28,0 102,2



19. Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до 
початку року

млн. дол. 
США

0,4 0,51 х

20. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення дол. США 105,5 106,5 100,9
21. Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел 

фінансування – всього (у фактичних цінах) - " -
832,0 848,0 101,9

22.  Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу грн. 3163,5 3224,3 101,9
23. Введення в дію житла тис. кв. м 127,8 118,0 100,0

з них індивідуального - " - 40,0 40,0 100,0
Житлово-комунальне господарство

24. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги млн. грн. 258,6 297,4 115,0
25. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 100,1 100,1 х
26.  Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги млн. грн. 35,0 34,7 99,1

Показники діяльності комунальних підприємств

27. Фінансовий результат 
(чистий прибуток / збиток)

млн. грн. -40,26 -0,75 х

28. Доходи комунальних підприємств, всього (без ПДВ) - " - 459,99 535,9 116,5
у т.ч.: доходи від основної діяльності - " - 395,2 441,6 111,7

           дотація (з урахуванням коштів 
           державного бюджету)

- " - 46,8 80,7 172,3

29. Кількість комунальних підприємств одиниць 37 37 100,0

у т.ч.: прибуткових - " - 23 24 104,3
            збиткових - " - 10 2 20,0
            з нульовим фінансовим 
            результатом

- " - 4 11 275,0

30. Відрахування комунальних підприємств частини чистого 
прибутку до міського бюджету

тис. грн. 713,3 418,3 58,6

Розвиток малого підприємництва
31.  Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві тис. чол. 51,7 53,6 103,7
32.  Кількість малих підприємств одиниць 2183 2273 104,1
33.  Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації 

продукції
% 30,5 30,5 х

34.  Надходження  до бюджету міста від діяльності малого 
підприємництва

млн. грн. 95,1 100,1 105,3

35.  Питома вага надходжень від суб’єктів малого 
підприємництва до загальних надходжень

% 25,6 29,5 х
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