Результати оцінки діяльності
Бережанської районної державної адміністрації за 2015 рік
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Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Борщівської районної державної адміністрації за 2015 рік
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Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району

9
8

9
9

16
1
8
11

* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Бучацької районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Гусятинської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Заліщицької районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки
заборгованості, на даний час показник не використовується під час розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Збаразької районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Зборівської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Козівської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Кременецької районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць

Місце
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Лановецької районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Монастириської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Підволочиської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Підгаєцької районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Теребовлянської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Тернопільської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць

Місце
3
2
3
8
2
10
1
6
1
7
3
1
11
10

4
1
2
7

1
1
9
7

3
14
7
12
10
1

29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району

17
1

7
4

3
3
2
1

* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Чортківської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

Результати оцінки діяльності
Шумської районної державної адміністрації за 2015 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування показника
Економічна ефективність
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного
періоду минулого року
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду
попереднього року*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського
населення (у постійних цінах), гривень*
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських
угідь, гривень*
Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком з початку року, гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
відсотків до обсягу на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
попереднього року
Обсяг залученої міжнародної технічної допомоги у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення,
тис. гривень**
Фінансова самодостатність
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансферів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на
одну особу населення, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків
без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі,
відсотків до початку року
Розвиток малого та середнього підприємництва
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктами господарювання, відсотків
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації юридичних осіб
Співвідношення зареєстрованих та знятих з реєстрації фізичних осіб-підприємців
Відкритість влади та доступність до адміністративних послуг
Кількість наданих адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг у
розрахунку 1 тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість послуг, які фактично можна отримати в центрах надання адміністративних послуг,
одиниць
Кількість населення, що припадає на 1 працівника центру надання адміністративних послуг, осіб
Кількість електронних послуг, що надаються в районі/місті, одиниць
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29. Обсяг оголошених закупівель товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»
в районі/місті, тис. гривень
30. Обсяг зекономлених коштів за допомогою системи електронних закупівель «ProZorro» в районі /
місті, тис. гривень
Ефективність ринку праці
31. Співвідношення зареєстрованих безробітних до чисельності населення, відсотків
32. Навантаження на 1 робоче місце, одиниць
33. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків
34. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній
місяць звітного періоду***
35. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року
36. Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
37. Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду минулого року
38. Співвідношення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і
мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних
працівників
39. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року****
Розвиток інфраструктури
40. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та
місцевого
значення
в
регіоні,
кілометрів
на
тис. кв. кілометрів
41. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000
осіб населення
42. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
43. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів
загальної площі
44. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів
Відновлювана енергетика та енергоефективність
45. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення
регіону, тонн умовного палива
46. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок
47. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку
теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають
оснащенню
48. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до
загальної потужності котелень регіону
49. 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), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону
Доступність та якість послуг у сфері освіти
50. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що
використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету,
відсотків до загальної кількості таких закладів
51. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб
52. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому,
відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*
53. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей
шкільного віку
Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я
54. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення
55. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле
56. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення,
тис. відвідувань за зміну
57. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на
100 тис. осіб населення, осіб
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Соціальний захист та безпека
58. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб
59. Кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними
послугами, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб
60. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків
61. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на
10 тис. осіб населення, одиниць
Раціональне природокористування та якість довкілля
62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
63. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків
Загальне місце району
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* – показник не використовується для міст обласного значення
** – розрахункові дані департаменту економічного розвитку і торгівлі
*** – розрахункові дані департаменту соціального захисту населення (за даними управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській
**** – у зв’язку із від’ємною величиною заборгованості, на даний час показник не використовується під час
розрахунку рейтингової оцінки

