Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання
Закарпатської області”.
Управління повідомляє, що відділом структурних обстежень підприємств підготовлено
статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання Закарпатської області”
Збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан і
тенденції розвитку суб’єктів господарювання Закарпатської області за 2007–2012рр.
Збірник підготовлено на підставі даних:
– державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її
регіонів, проведеного за формами №1-підприєм-ництво (річна), № 1-підприємництво (коротка)-річна та
адміністративних даних Державної податкової служби України, управління Національного банку України в
Закарпатській області та Державної податкової адміністрації в Закарпатській області;
– державного статистичного спостереження щодо активів, власного капіталу, зобов’язань та
фінансових результатів підприємств, проведеного за формами фінансової звітності.
У збірнику наведено інформацію про кількість зайнятих і найманих працівників; середньомісячну
заробітну плату; обсяги реалізованої продукції, виконаних робіт і наданих послуг; операційні витрати з
реалізованої продукції (робіт, послуг); валові капітальні інвестиції; витрати на інформатизацію;
фінансовий стан підприємств.
В окремий розділ (7) виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності великих,
середніх, малих та мікропідприємств, критерії яких визначені Господарським кодексом України в редакції
від 22.03.2012р. Статистична інформація зазначеного розділу наведена за Класифікацією видів
економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту від
11.10.2010р. № 457 з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у звітному році,
який розраховано відповідно до Методологічних положень щодо визначення основного виду діяльності
підприємства, затверджених наказом Держкомстату від 14.12.2006 № 607.
Статистичні показники розділів 1-6 деталізовані за видами економічної діяльності згідно з
Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009: 2005 (КВЕД – 2005), затвердженою наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.
Статистична інформація також представлена по містах обласного значення та районах відповідно
до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який затверджено і
введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.1997 № 659.
У збірнику наведена статистична інформація про діяльність суб’єктів господарювання, які
спостерігаються в межах державної статистики підприємств, що враховує вимоги Регламенту
Європарламенту та Ради Міністрів ЄС № 295/2008 від 11.03.2008 зі структурної статистики підприємств.
Бажаючим придбати збірник звертатись у відділ структурних обстежень підприємств Головного
управління статистики у Закарпатській області за адресою: м.Ужгород, вул.Гойди, 11, каб.11,
тел. 3-20-04, 3-52-26, 050-4322313.

