Діяльність малих підприємств по містах та районах області
у 2019 році
За попередніми даними Головного управління статистики у Вінницькій
області у 2019р. в області діяло більш як 9,7 тисяч малих підприємств, з яких
84,7% складали мікропідприємства. В порівнянні з минулим роком у 2019р.
кількість малих підприємств збільшилась на 5,6%, а їх частка в загальній
кількості зменшилась на 0,4 в.п. У 11 районах області та м.Вінниці частка малих
підприємств в загальній кількості підприємств перевищує відповідний показник
по області. Найвищою вона є у Теплицькому (97,5%), Погребищенському
(97,0%), Шаргородському, Хмільницькому Крижопільському, Жмеринському
районах – понад 96,0%; найнижчою – в Ямпільському, Калинівському та
Тиврівському районах – менше 90,0 відсотків.
У 2019р. на 10 тис. осіб наявного населення Вінницької області
приходилось 62 малих підприємств, що на 3 підприємства більше рівня
минулого року. Вище середньообласного значення цей показник у
Теплицькому (102) районі та по місту Вінниці (115). Водночас, значно нижче
обласного показника – у Ямпільському (19) та Тростянецькому (32) районах.
На малих підприємствах (без врахування банків, бюджетних установ та
фізичних осіб-підприємців) у 2019р. зайнято 54,1 тис. осіб, що становить майже
третину зайнятих працівників на великих, середніх та малих підприємствах
області. На малих підприємствах Погребищенського, Шаргородського,
Оратівського та Теплицького районів зайнято більше половини усіх зайнятих
працівників району. Водночас, найменшою є частка зайнятих на малих
підприємствах у м.Ладижині та Тульчинському районі.
Малими підприємствами Вінницької області в 2019р. реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 50,8 млрд.грн, що становить 26,2% до загального
обсягу реалізації підприємствами області. Найвагомішою є частка реалізації
малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
Погребищенського району (80,7%), більш як три чверті - Чернівецького району,
більше
половини
–
Піщанського,
Шаргородського,
Оратівського,
Чечельницького, Тростянецького та Бершадського районів. Водночас, в
м.Ладижині та Тульчинському районі частка обсягу реалізованої продукції
(товарів, послуг) малих підприємств є найменшими в області.

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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