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Довідка про підсумки виконання програми соціально-економічного 
та культурного розвитку області за 1 квартал 2021 року 

 
Економічна ефективність 

Пріоритетними напрямками роботи обласної державної адміністрації у 
2021 році є: інноваційний розвиток та інвестиційна привабливість області, 
розвиток інфраструктури, інфраструктурних об’єктів та мереж в області, 
покращення екології, виробництво екологічно чистої органічної продукції та 
переробка твердих побутових відходів, локальний розвиток рекреаційно-
туристичної сфери, вдосконалення онлайн-освіти та інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема в ІТ-галузі, напрацювання плану 
поширення і відновлення енергетики, створення інноваційних технологічних 
парків на території області, аналіз та адаптація нормативно-правових актів 
щодо стратегічного розвитку області. 

Індекс промислової продукції за підсумками січня-березня 2021 року 
склав 107,0 відсотки. 

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем-
лютим 2020 року індекс промислової продукції становив 96,8 відс., 
переробній – 115,2 відс., постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря – 107,1 відсотка. 

Збільшення випуску продукції порівняно з січнем-березнем 2020 року 
одержано у машинобудуванні на 36,7 відс., виробництві хімічних речовин і 
хімічної продукції – на 31,5 відс., металургійному виробництві, виробництві 
готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 21,3 відс., 
виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 7,1 відс., текстильному 
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 
на 6,7 відсотка. 

Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у виготовленні 
виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 0,2 відс., 
виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції на – 12,5 відс., виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів – на 26,4 відсотка. 

Підприємствами області за січень-лютий 2021 року (на останню звітну 
дату) реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,4 млрд. гривень. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 
населення склав 9094,2 гривні. 

У загальному обсязі реалізації вагома частка припадала на постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (34,1 відс.), добувну 
промисловість і розроблення кар’єрів (9,1 відс.), виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність (7,7 відс.), 
машинобудування (6,5 відс.), виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції (6,1 відс.), виробництво харчових 
продуктів і напоїв (3,7 відс.).  

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-березень 
2021 року, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, склав 
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93,6 відсотка. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено продукції на 
10,8 відс. менше, господарствами населення – на 2,8 відс. менше. 

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 
одну особу сільського населення (у постійних цінах 2016 року) у 2020 році (на 
останню звітну дату) склав 18081,0 гривень. 

У галузі тваринництва всіма категоріями господарств вироблено м’яса (в 
живій вазі) 30,0 тис. тонн, що на 200,0 тонн (на 0,7 відс.) більше відповідного 
періоду попереднього року, молока – 61,6 тис. тонн (на 2,6 тис. тонн або на 
4,0 відс. менше), яєць – 60,3 млн. штук (на 59,0 млн. штук менше). 

Основною причиною зменшення виробництва яєць стало значне 
здороження кормів, які у структурі собівартості займають понад 70,0 відс. та 
підвищення вартості енергоносіїв, у зв’язку з чим філії: «Рогатинська 
птахофабрика» і «Городенківська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» 
вимушено призупинили виробництво яєць. 

Щодо зменшення виробництва молока, то основною причиною є: значне 
здороження кормів і складових їх витрат, низький рівень закупівельних цін. 

У січні-лютому 2021 року (на останню звітну дату) обсяг виробленої 
будівельної продукції підприємствами області склав 274,9 млн. грн. Індекс 
будівельної продукції порівняно з січнем-лютим 2020 року становив 
82,2 відсотка. 

Зведення будівель у січні-лютому 2021 року порівняно з відповідним 
періодом попереднього року зменшилося на 17,1 відс., у тому числі житлових – на 
23,9 відс., нежитлових – на 9,6 відсотка. Індекс будівництва інженерних споруд 
склав 80,8 відсотка.  

Нове будівництво склало 27,5 відс. від загального обсягу виробленої 
будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) – 21,0 відс., 
реконструкція та технічне переоснащення – 51,5 відсотка. 

За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому 
ринку в березні 2021 року порівняно з лютим 2021 року в області становила 
1,6 відс., в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях) – 1,7 відс., з початку року – 3,8 та 4,1 відс. 
відповідно. 

На споживчому ринку області в березні 2021 року у порівнянні з лютим 
2021 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 
2,1 відсотка. Найбільше (на 13,0 відс.) подорожчала соняшникова олія. На 3,8-
0,8 відс. підвищилися ціни на продукти переробки зернових, цукор, м’ясо та 
м’ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, сметану, кондитерські вироби з 
борошна та цукру, рибу та продукти з риби, рис, масло, овочі. Водночас на 2,6-
0,2 відс. подешевшали безалкогольні напої, маргарин, макаронні вироби, яйця, 
фрукти. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1 відс., 
що пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,4 відсотка. 

Одяг і взуття подорожчали на 10,8 відс., у тому числі взуття – на 
11,5 відс., одяг – на 10,0 відсотки. 
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Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 
залишилися на рівні минулого місяця. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0 відс. в основному 
спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,5 відс., проїзду в 
залізничному пасажирському транспорті – на 4,3 відсотка. Водночас на 0,6 відс. 
подешевшали автомобілі. 

 
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

Здійснювалась робота щодо інвестиційної привабливості регіону. У 
січні-грудні 2020 року (на останню звітну дату) підприємствами та 
організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5408,8 млн. 
грн. капітальних інвестицій, що на 45,3 відс. менше від обсягу відповідного 
періоду 2020 року.  

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій 
склав 3630,9 гривень.  

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають 
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,3 відс. 
загального обсягу. Частка інвестицій, профінансованих з державного та 
місцевих бюджетів, становила 26,2 відс., коштів населення на будівництво 
житла – 16,3 відсотка. 

Основну частку капітальних інвестицій (97,1 відс. загального обсягу) 
вкладено у матеріальні активи, зокрема у інженерні споруди спрямовано 
23,6 відс. усіх вкладень, на придбання машин, обладнання, інвентарю – 
23,2 відс., у будівлі житлові – 20,1 відс., будівлі нежитлові – 16,0 відс., на 
придбання транспортних засобів – 10,6 відсотка. Частка нематеріальних активів 
у загальному обсязі інвестицій склала 2,9 відсотка. 

Найбільшу частку капітальних інвестицій спрямовано у розвиток 
підприємств промислової діяльності (35,4 відс. загального обсягу капітальних 
інвестицій або 1914,1 млн. грн.), зокрема у підприємства переробної 
промисловості (22,9 відс. загальнообласного обсягу) та підприємства з 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10,0 відс.). В 
обсязі капітальних інвестицій у переробну промисловість значну частку 
(72,8 відс. загального обсягу) освоєно підприємствами з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів, вироблення виробів з деревини, 
паперу та поліграфічної діяльності. 

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних закладами 
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування 
(21,0 відс. загальнообласного обсягу), підприємствами будівельної діяльності 
(18,3 відс.), підприємствами сільського, лісового та рибного господарства 
(7,3 відс.), організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном 
(5,4 відс.). 

На будівництві житла у січні-грудні 2020 року освоєно 1088,5 млн. грн, 
що у 2 рази менше порівняно з січнем-груднем 2019 року. Населенням у 
будівництво житла інвестовано 80,8 відс. цих коштів. 
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Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих 
іноземних інвестицій станом на 31.12.2020 року (на останню звітну дату) 
становив 524,8 млн. дол. США (більше на 2,5 відс. обсягів інвестицій на 
початок 2020 року), що у розрахунку на одну особу склало 384,6 дол. США 
(більше на 2,9 відс. обсягів інвестицій на початок 2020 року). 

На 31.12.2020 року інвестиції вкладено нерезидентами 48 країн світу. З 
країн ЄС з початку інвестування внесено 64,7 відс. загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій (інструменти участі у капіталі). 

До 5 основних країн-інвесторів, на які припадає близько 85,0 відс. 
загального обсягу прямих інвестицій (інструменти участі у капіталі), входять: 
Кіпр – 44,3 відс., Швейцарія – 25,8 відс., Італія – 5,4 відс., Сербія – 3,7 відс., 
Польща – 2,9 відсотка. 

Привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства 
промисловості, куди спрямовано 73,0 відс. загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій (інструменти участі у капіталі), з них переробної – 44,9 відсотка.   

У підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту авто-
транспортних засобів і мотоциклів вкладено 17,8 відс. загальнообласного 
обсягу, сільського, лісового та рибного господарства – 5,2 відс., в організації, 
що здійснюють операції з нерухомим майном, – 1,8 відс., будівельної 
діяльності – 1,6 відсотка.  

У січні-лютому 2021 року (на останню звітну дату) експорт товарів 
становив 171,7 млн. дол. США, імпорт – 130,4 млн. дол., що відповідно на 
23,5 та на 24,6 відс. більше ніж у січні-лютому 2020 року. Позитивне сальдо 
склало 41,3 млн. дол. (у січні-лютому 2020 року також позитивне – 34,9 млн. 
дол.) Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,32 (у січні-лютому 
2020 року – 1,34). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 
93 країн світу. 

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення в області 
у січні-лютому 2021 року склав 126,2 дол. США, що більше на 25,3 відс. 
порівняно з відповідним періодом 2020 року. 

До країн Європейського Союзу було експортовано 57,6 відс. усіх товарів, що 
становило 99,0 млн. дол. США (збільшення на 26,9 відс.).  

Вагомі експортні поставки товарів області здійснювались до Румунії – 
15,5 відс. від загального обсягу експорту товарів області, Туреччини – 10,7 від., 
Бразилії – 8,9 відс., Польщі – 7,7 відс., Італії – 7,3 відс., Чехії – 6,0 відс., Індії – 
5,7 відс., Словаччини – 5,5 відс., Білорусі – 2,6 відсотка.  

Забезпечено зростання обсягів експорту товарів груп: пластмаси, 
полімерні матеріали (39,2 відс. до загального обсягу експорту товарів області); 
органічні хімічні сполуки (15,3 відс.); електричні машини (12,8 відс.); деревина 
і вироби з деревини (10,7 відс.); котли, машини (5,3 відс.) тощо. 

Зменшились поставки товарів таких груп: молоко та молочні продукти, 
яйця птиці; натуральний мед (1,9 відс.); сіль, сірка, землі та каміння (1,3 відс.) 
та інші.  

В імпортних операціях області за обсягами провідні місця посідають 
наступні країни: Румунія – 9,7 відс. до загального обсягу імпорту товарів 
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області, Польща – 7,9 відс., Німеччина – 6,4 відс., Білорусь – 6,0 відс., Китай – 
5,3 відсотка.   

Імпорт товарів з країн ЄС становив 40,5 відс. всього імпорту області та 
збільшився на 9,3 відсотка. 

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги 
товарів наступних груп: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 
(49,3 відс.); електричні машини (12,7 відс.); пластмаси, полімерні матеріали 
(8,1 відс.); органічні хімічні сполуки (5,4 відс.); котли, машини (4,0 відс.); 
засоби наземного транспорту, крім залізничного (3,6 відс.). 

27.01.2021 року відбулась робоча зустріч голови облдержадміністрації з 
Генеральним консулом Румунії в Чернівцях Iриною-Лореданою Стенкулеску та 
консулом Даном Константіном. Під час зустрічі обговорено стан впровадження 
реформи децентралізації в Україні, співпрацю у сфері освіти та в рамках 
програми прикордонного співробітництва (ППС). Також розглянуто питання 
щодо перспектив розвитку зовнішньоторговельного співробітництва. 

18.02.2021 року голова облдержадміністрації Андрій Бойчук у рамках 
урочистого відкриття Почесного консульства Республіки Хорватія в м. Івано-
Франківськ зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки 
Хорватія в Україні Аніцою Джамич та Почесним консулом Республіки 
Хорватія в м. Івано-Франківську Віталієм Запухляком. Під час зустрічі 
обговорено можливості поглиблення українсько-хорватського співробітництва 
на міжрегіональному рівні, зокрема в торговельно-економічній співпраці, 
реалізації спільних проєктів, обміном досвіду в туристичній сфері. 

Триває робота з наповнення управлінням інвестиційного веб-порталу 
області, на якому розміщено інформацію про економічний та інвестиційний 
потенціал регіону, пріоритетні для інвестування галузі, актуальні матеріали для 
започаткування бізнесу інвестором. Започатковано розділ «Просування 
експорту», на якому публікуватиметься інформація про регіональні, 
національні та міжнародні події, конкурси, навчальні програми, аналіз ринку, 
додаткові джерела фінансування для представників малого та середнього 
бізнесу області та інноваційних організацій.    

 
Фінансова самодостатність 

Впродовж 2021 року, як і в попередні роки, в області збережено 
позитивну динаміку надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. 

За підсумками 1 кварталу 2021 року темп зростання доходів місцевих 
бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склав 109,5 відс. 
(+ 160,8 млн. грн.). Фактично за звітний період надійшло 1855,5 млн. грн., з 
яких до загального фонду – 1703,7 млн. грн., спеціального фонду – 151,8 млн. 
гривень. У розрахунку на одну особу доходи місцевих бюджетів за 1 квартал 
2021 року склали 1355,0 грн. порівняно з 1234,0 грн. за відповідний період 
минулого року. 

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів області в основному 
зумовлено підвищенням з 01.01.2021 року мінімальної зарплати. 

Зростання відбулось по: 
 податку на доходи фізичних осіб – на 97,7 млн. грн. (110,1 відс.); 
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 єдиному податку – на 21,7 млн. грн. (110,4 відс.); 
 акцизному податку з вироблених в Україні та ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (пальне) – на 11,0 млн. грн. 
(128,8 відс.); 

 збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за 
спеціальне використання лісових ресурсів головного користування) – на 
9,3 млн. грн.; 

 податку на прибуток підприємств (крім державної і комунальної 
власності) – на 7,9 млн. грн. (130,5 відс.); 

 рентній платі за користування надрами для видобування нафти, 
природного газу та газового конденсату – на 4,6 млн. грн. (121,0 відс.); 

 платі за землю – на 4,1 млн. грн. (102,7 відс.); 
 екологічному податку – на 13,8 млн. грн.(131,7 відс.); 
 коштах від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності – на 10,8 млн. грн. (292,8 відс.) 
Зменшення відбулося по: 
 платі за надання інших адміністративних послуг – на 3,6 млн. грн. 

(73,8 відс.); 
 акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – на 3,4 млн. грн. (93,6 відс.); 
 надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту – на 17,4 млн. грн. (63,4 відс.). 
 коштах від продажу землі – на 4,7 млн. грн. (75,0 відс.). 
Причини зменшення надходжень по: 
- платі за надання інших адміністративних послуг – через поступове 

зниження попиту серед населення на біометричні паспорти; 
- акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – у зв’язку із зменшенням обсягів реалізації 
підакцизних товарів; 

- пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 
зумовлено через скасування з 2021 року даного платежу; 

- коштах від продажу землі у зв’язку із зменшення площі реалізованих 
земельних ділянок. 

Розпорядженням облдержадміністрації від 24.02.2021 року № 53 затвер-
джено заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, ефективного та 
раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-
бюджетної дисципліни на 2021 рік. 

Станом на 01.04.2021 року величина податкового боргу за податковими 
зобов’язаннями (без врахування боргу підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство або судом прийнято рішення про 
призупинення стягнення) до зведеного бюджету становить 1004,4 млн. гривень.  

За січень-березень 2021 року податковий борг за податковими 
зобов’язаннями в цілому по області скорочено на 97,0 млн. грн., або на 
8,8 відсотків.  
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Податковий борг до державного бюджету в цілому по області скорочено 
на 63,2 млн. грн. і станом на 01.04.2021 року його величина становить 
467,9 млн. гривень.  

Зокрема, зменшилась заборгованість зі сплати податку на додану 
вартість на 44,2 млн. грн. і його величина на 01.04.2021 року в цілому по 
області становить 181,8 млн. гривень. 

Значне скорочення податкового боргу до державного бюджету 
забезпечено, насамперед, за рахунок погашення податкового боргу 
ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (23,0 млн. грн.) 

Податковий борг платників податків зі сплати податку на прибуток зріс 
на 22,4 млн. грн. і його величина станом на 01.04.2021 року в цілому по області 
становить 199,2 млн. гривень. Ріст податкового боргу відбувся за рахунок 
несплати податкових зобов’язань ТОВ «ВІТА КОНСТРАКШН» – 50,5 млн. 
грн., ТОВ «Іней» – 2,2 млн. грн. (Яремчанська ДПІ). 

Заборгованість за податковими зобов’язаннями зі сплати податків і 
зборів, які зараховуються до місцевих бюджетів, за січень-березень 2021 року 
зменшилась на 33,9 млн. грн. або на 6,0 відс. і станом на 01.04.2021 року в 
цілому по області становить 536,5 млн. гривень.  

Слід зазначити, що питома вага майнових податків (плата за землю, 
орендна плата, податок на нерухомість) у загальній величині податкового боргу 
до місцевих бюджетів складає 81,0 відс. або 434,5 млн. гривень.  

Так, юридичними особами області не сплачено 392,2 млн. грн. 
земельного податку, орендної плати та податку на нерухоме майно. Основними 
боржниками є АТ «ОРІАНА» (м. Калуш) – 244,9 млн. грн. , ТОВ «ОРІАНА-
ЕКО» (м. Калуш) – 96,6 млн. грн. та ВАТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» 
(м. Коломия) – 9,7 млн. грн., що складає 62,4 відс. до загальної заборгованості. 

З метою вжиття заходів щодо погашення податкового боргу по 
вищезгаданих боржниках на постійній основі виставляються інкасові 
доручення. Слід зазначити, що Івано-Франківським окружним адміністра-
тивним судом відмовлено у позові ГУ ДПС щодо накладення арешту на 
рахунки ТОВ «ОРІАНА».   

Згідно рішення суду по ТОВ «ОРІАНА-ЕКО» накладено арешт на майно 
товариства. 

Поряд з цим, АТ «ОРІАНА» та ВАТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» включені 
до переліку підприємств, по яких розпочато приватизацію згідно Закону 
України від 18.01.2018 №2269-VIII «Про приватизацію державного та 
комунального майна».  

Також, згідно наказів Фонду державного майна України прийнято 
рішення про приватизацію ДП «Івано – Франківський комбінат КХП» (м. Івано-
Франківськ) – борг 1,3 млн. грн. та ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
КОТЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЗАВОД» (м. Івано-Франківськ) – борг 6,5 млн. 
гривень. Керівники (в. о. керівників) цих підприємств неодноразово були 
заслухані на засіданні обласної тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат. 
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Фізичні особи заборгували до місцевих бюджетів 40,3 млн. грн. по 
сплаті майнових податків.  

У звітному періоді зросла величина податкового боргу по єдиному 
податку на 3,4 млн. грн, та становить станом на 01.04.2021 року–18,3 млн. грн., 
при цьому 80,8 відс. заборгованість обліковується по фізичних особах – 
14,8 млн. грн., приріст податкового боргу складає – 2,8 млн. гривень. 

Також, у звітному періоді зросла величина податкового боргу по 
податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів на 1,3 млн. грн., 
заборгованість складає 46,3 млн. грн., в тому числі по фізичних особах –
33,0 млн. гривень. 

З метою зменшення податкового боргу та забезпечення додаткових 
джерел доходів до місцевих бюджетів за ініціативи Головного управління ДПС 
в Івано-Франківській області, у лютому цього року було проведено онлайн-
семінар з представниками територіальних громад. В заході взяли участь 
начальник ГУ ДПС в Івано-Франківській області Ірина Столярик, керівник 
Івано-Франківського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» 
Руслан Панасюк, керівники структурних підрозділів податкової служби області 
та керівники і спеціалісти територіальних громад Івано-Франківщини. 

В ході заходу начальник ГУ ДПС в області презентувала запровадження 
в Електронному кабінеті електронної взаємодії з органами місцевого 
самоврядування в частині отримання органам місцевого самоврядування у 
розрізі платників податків-юридичних осіб, які сплачують податки на 
відповідній території. Крім того, органи місцевого самоврядування зможуть 
отримати звітність у розрізі джерел доходів про суми нарахованих та сплачених 
податків та зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих 
бюджетів податків та зборів на відповідних територіях. 

З метою проведення скоординованих заходів з погашення податкового 
боргу і залучення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету 
щомісячно проводяться зустрічі з представниками територіальних громад. З 
початку року було проведено 15 зустрічей, де були розглянуті питання щодо 
погашення податкового боргу.   

З метою інформування боржників (насамперед громадян з незначними 
сумами боргу), проведення спільних заходів зі скорочення податкового боргу і 
наповнення бюджетів громад ГУ ДПС в області у березні цього року 
сформовано переліки боржників юридичних і фізичних осіб в розрізі платежів 
до місцевих бюджетів та надіслано головам територіальних громад області .  

Протягом 2021 року ГУ ДПС в Івано-Франківській області у 
відповідності до вимог Податкового кодексу України боржникам надіслано 
1188 податкових вимог про необхідність погашення податкового боргу . У 
першому кварталі 2021 року відкрито 14 проваджень щодо стягнення 
податкового боргу з фізичних осіб на суму 6,6 млн. грн., 13 проваджень щодо 
надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення 
готівкових (безготівкових) коштів боржників на загальну суму 20,2 млн. грн., 
два звернення до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу 
за рахунок реалізації заставного майна боржника на суму 0,5 млн. гривень. 
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В результаті реалізації заходів із погашення податкового боргу у 
2021 році до зведеного бюджету надійшло 4069,0 млн. грн., в тому числі до 
місцевих бюджетів – 39,0 млн. гривень. Зокрема, за рахунок застосованих 
заходів стягнення (виставлення інкасових доручень, вилучення готівки, продаж 
майна) у січні-березні 2021 року склав 82,6 млн. грн., в тому числі до місцевих 
бюджетів – 11,4 млн. гривень. Зокрема, за виконавчими документами стягнуто 
3,3 млн. грн. податкового боргу. Надходження від підприємств, які 
перебувають в процедурі банкрутства, склали 0,2 млн. гривень. Стягнуто за 
рахунок коштів органів управління комунальних підприємств – 21,8 млн. грн., 
за рахунок коштів з банківських рахунків в сумі 0,2 млн. гривень. Поступлення 
від сплати розстрочених податкових зобов’язань (податкового боргу) склали 
1,4 млн. гривень. 

Крім цього, відповідно до основних положень Закону України від 
04.12.2020 №1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із заявою про намір 
скористатись можливістю щодо прощення фінансових санкцій та пені за умови 
сплати основної суми податкового боргу звернулось 63 платника. По 
43 платниках (КП «Городенкажитлосервіс»,ТОВ «Західтехногаз», КП «Косів-
міськводосервіс») погашено борг в повному обсязі на суму 22,5 млн. грн., в 
тому числі до місцевого бюджету – 1,0 млн. гривень. 

 
Ефективність ринку праці 

За результатами обстеження робочої сили області у 2020 році (на 
останню звітну дату) рівень зайнятості населення у віці 15-70 років склав 
54,1 відс., що на 2,5 відс. менше, ніж за 2019 рік (по Україні – 56,2 відс.). 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) серед осіб віком 15-
70 років зріс на 1,2 відс. у порівнянні з 2019 роком і склав 8,4 відс. (по Україні – 
9,5 відс.).  

Для покращення відповідних показників в області проводиться робота 
по виконанню заходів програми зайнятості населення області, зокрема, щодо 
забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць; 
стимулювання розвитку підприємництва і самозайнятості; забезпечення 
створення гідних умов праці та детінізації відносин у сфері зайнятості 
населення; розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти; 
забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці, сприяння зайнятості молоді.  

Реальна заробітна плата у січні-лютому 2021 року відповідно до січня-
лютого 2020 року зросла на 9,5 відсотків. Серед факторів, які вплинули на 
підвищення рівня заробітної плати працівників, є підвищення розміру 
мінімальної заробітної плати. 

Заборгованість із заробітної плати перед працівниками області станом на 
01.04.2021 року склала понад 37,5 млн. грн., що в 1,4 раза більше в порівнянні 
до початку 2021 року і на 5,7 відс. – до попередньої звітної дати. 
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Співвідношення суми заборгованості з виплати заробітної плати до фонду 
оплати праці за лютий 2021 року складає 1,9 відсотків. 

Серед підприємств-боржників понад 14,2 млн. грн. або 37,9 відс. 
заборгованої заробітної плати обліковується на 4-х підприємствах державної 
форми власності. На ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» (борг 
склав 87,8 млн. грн.) та ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний 
завод» (3,8 млн. грн.). Фондом Держмайна України все ще не розпочато 
здійснення заходів по приватизації цих підприємств, що унеможливлює 
погашення заборгованої заробітної плати. Накладення арешту на рахунки 
ДЛП «Прикарпатліс», яке знаходиться в підпорядкуванні Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, стало причиною виникнення і 
зростання боргів з оплати праці перед працівниками підприємства. Ухвалою 
Господарського суду Івано-Франківської області 12.02.2021 порушено справу 
про банкрутство, запроваджено процедуру розпорядження майном і введено 
мораторій на задоволення вимог кредиторів ДП «Івано-Франківський 
військовий ліспромкомбінат», органом управління якого є Міністерство 
оборони України.  

Одним із найбільших підприємств-боржників є ДП «Івано-Франківський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», де запроваджено 
процедуру санації та працівникам філій якого заборговано майже 5,7 млн. грн. 
заробітної плати. Упродовж 1 кварталу цього року борги з оплати праці зросли 
в 3,3 раза. Причиною такої ситуації є відсутність погодженого плану санації 
підприємства, в ході реалізації якого заплановано в повному обсязі ліквідувати 
заборгованість із заробітної плати. 

Для забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати в області 
впродовж 1 кварталу 2021 року з дотриманням карантинних вимог проведено 
3 засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат та 3 засідання міських і районних комісій, на яких заслухано 
звіти керівників підприємств-боржників, прийнято ряд додаткових заходів. 

 
Розвиток інфраструктури 

В області перевезення пасажирів та вантажів здійснюються залізничним, 
автомобільним та електротранспортом.  

У січні-лютому 2021 року підприємствами залізничного та 
автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізич-
них осіб-підприємців) перевезено 2018,2 тис. тонн вантажів, що на 11,1 відс. 
більше, ніж у січні-лютому попереднього  року. 

Обсяг вантажообігу автомобільного транспорту області у січні-лютому 
2021 року становив 154,5 млн. ткм, що на 2,1 відс. більше, ніж роком раніше.  

Залізничним транспортом у січні-лютому 2021 року відправлено 
1181,3 тис. тонн вантажів, що на 12,0 відс. більше обсягів січня-лютого 
2020 року. Серед основних груп вантажів збільшилось відправлення брухту 
чорних матеріалів в 2,1 раза, будівельних матеріалів – в 1,7 раза, зерна і 
продуктів перемолу – на 1,4 відс., водночас зменшилися відправлення нафти і 
нафтопродуктів – на 11,5 відс., цементу – на 30,3 відсотка. 
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Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом 
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скори-
стались 8,6 млн. пасажирів, що на 29,7 відс. менше обсягу пасажироперевезень 
у січні-лютому 2020 року. 

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано 
пасажирообіг в обсязі 112,3 млн. пас. км, що на 26,0 відс. менше обсягу 
відповідного періоду попереднього року. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2020 році становила 
393,3 тис. кв. м, порівняно з 752,9 тис. кв. м у 2019 році. Темп зростання обсягів 
прийнятого в експлуатацію житла у січні-грудні 2020 року (на останню звітну 
дату) зменшився на 47,8 відс. до відповідного періоду 2019 року і становив 
52,2 відсотка. 

У розрахунку на 10 тис. осіб населення у січні-грудні 2020 року (на 
останню звітну дату) обсяг прийнятого в експлуатацію житла зменшився на 
47,5 відс. і становив 2888,0 кв. м загальної площі, порівняно з 5503,9 кв. м 
загальної площі у відповідному періоді 2019 року.  

 
Відновлювана енергетика та енергоефективність 

В області ведеться робота щодо оснащення житлових будинків 
приладами обліку.  

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими 
приладами обліку теплової енергії, складає 76,6 відс. до загальної кількості 
багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню. 

Станом на 01.04.2021 року частка домогосподарств, які уклали кредитні 
договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в 
житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із 
співфінансування з місцевих бюджетів) складає 0,01 відс. від загальної 
кількості домогосподарств області. 

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива у 
регіоні за 1 квартал 2021 року склала 15,1 відс. до загальної потужності 
котелень. 

 
 
 
 
 
 
 


