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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про легалізацію зайнятості та заробітної плати в області 

 
У січні-травні 2016 року проведено 5 засідань обласної робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 
У результаті проведеної роботи з питань легалізації трудових відносин в 

області виявлено 345 порушень, у тому числі трудового законодавства – 238, 
податкового – 100, пенсійного – 7. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 59 осіб. Зареєстровано 
1195 суб’єктів підприємницької діяльності, 489 трудових договорів між під-
приємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 36 – з найма-
ними працівниками в юридичної особи. 

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з “тіні” 1720 осіб. 
Загальна сума донарахованих доходів (за оцінкою районних та міських 

робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості насе-
лення) у результаті проведеної легалізації зайнятості становить 1,4 млн.грн., 
у тому числі податків – 0,5 млн.грн., штрафних санкцій – 0,7 млн.грн. та стра-
хових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 
0,2 млн. гривень. 

Недостатня робота щодо легалізації виплати заробітної плати та зайня-
тості населення проводиться у Деражнянському, Ізяславському, Полонському, 
Старосинявському, Ярмолинецькому районах та містах Нетішин і Шепетівка. 

Незважаючи на загальну активізацію роботи з легалізації трудових від-
носин не виявлено жодного порушення у Віньковецькому, Городоцькому, 
Деражнянському, Ярмолинецькому районах та містах Кам’янець-Подільський, 
Шепетівка. 

Не виявлено жодного нелегально працюючого у Городоцькому районі та 
містах Нетішин, Шепетівка. 

У всіх районах області мають місце факти, коли на 1 суб’єкта підприєм-
ницької діяльності – платника єдиного податку (ІІ та ІІІ груп), не припадає 
навіть 1 найманого працівника. 

На 01 червня 2016 року по ІІ групі платників єдиного податку на кож-
ного підприємця припадає усього 0,5 особи, а по ІІІ групі – 0,2 особи на одного 
суб’єкта підприємницької діяльності. 

Найнижчі показники зафіксовано в Ярмолинецькому районі – 0,2 та 
0,07 особи, відповідно, Деражнянському – 0,3 та 0,03, Білогірському та Ново-
ушицькому – по 0,4 та 0,02 особи. 
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За звітний період питання легалізації трудових відносин висвітлювалося 
у засобах масової інформації (981 матеріал – статті, радіо, телепередачі). 
Проведено 504 заходи (семінари, наради, “круглі столи”) з цих питань. Проте 
на низькому рівні така робота проводилася у Білогірському, Віньковецькому, 
Деражнянському, Ізяславському, Летичівському, Старосинявському районах 
та місті Старокостянтинів. 

У квітні цього року заробітна плата одного штатного працівника по об-
ласті становила 3732,6 грн., що на 628,9 грн. або на 20,3% більше у порівнянні 
з відповідним періодом минулого року (76,3% заробітної плати по Україні 
(4895,0 грн.).  

Найбільш суттєве підвищення розміру заробітної плати відбулося у та-
ких видах економічної діяльності: державне управління й оборона, обов’язкове 
соціальне страхування – на 29,7%; оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів – на 27,2%; сільське господарство, лісове та 
рибне господарство – на 26,9%; професійна, наукова та технічна діяльність – 
на 24,8%; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність – на 22,8 відсотка. 

Найвищі розміри середньої номінальної заробітної плати у квітні поточ-
ного року спостерігалися у працівників фінансової та страхової діяльності 
(6413,8 грн.), промисловості (4827,0 грн.), державного управління й оборони, 
обов’язкового соціального страхування (4483,1 гривень). 

Водночас, залишалися найменш оплачуваними працівники, зайняті на під-
приємствах з тимчасового розміщування й організації харчування – 1597,5 грн. 
та діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 
2436,4 грн., що становить, відповідно, 42,8 та 65,3% середнього рівня по еко-
номіці області. 

Продовжує зберігатися диференціація заробітної плати по районах та 
містах обласного значення.  

Найвищі розміри середньої заробітної плати у квітні зафіксовано у 
Старокостянтинівському (4571,1 грн.), Летичівському (4101,0 грн.) та Кам’я-
нець-Подільському (4074,7 грн.) районах, містах Нетішин (8477,1 грн.) та 
Славута (4067,9 грн.). Найнижчі – у Білогірському (2659,7 грн.), Чемеро-
вецькому (2902,0 грн.) та Полонському (3036,7 грн.) районах. 

На 20 підприємствах області розрахована середня заробітна плата одного 
штатного працівника у квітні була менша за мінімальну, встановлену законо-
давством. Найбільша кількість таких підприємств у містах Хмельницький (5), 
Кам’янець-Подільський (3) та Білогірському районі (3). 

Протягом поточного року повністю виплачено борги із заробітної плати 
на 8 підприємствах області на суму 3,4 млн. гривень. 

За сумою боргу на 01 травня область посіла 2 місце серед регіонів 
України після Чернівецької області (3,8 млн.грн.). 

На 01 червня поточного року відсутня заборгованість із заробітної плати 
у Білогірському, Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Ізяславсько-
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му, Красилівському, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Старосиняв-
ському, Теофіпольському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському 
районах, містах Шепетівка та Старокостянтинів. 

Залишається заборгованість із заробітної плати перед працівниками 
19 підприємств на суму 4,2 млн. гривень. Зокрема, на: 

8 економічно активних підприємствах борг становить 2,2 млн.грн.;  
9 підприємствах-банкрутах – 1,8 млн.грн.; 
2 економічно неактивних підприємствах – 171,5 тис. гривень. 
У порівнянні з відповідним періодом минулого року заборгованість із 

заробітної плати зменшилася на 5,7 млн. гривень. 
Залишаються борги із заробітної плати у містах Хмельницький (932,6 

тис. грн.), Кам’янець-Подільський (609,6 тис.грн), Нетішин (96,0 тис.грн.) та 
Славута (41,5 тис.грн.), Кам’янець-Подільському (768,6 тис.грн.), Ярмолинець-
кому (598,3 тис.грн.), Славутському (371,1 тис.грн.), Дунаєвецькому (313,2 тис. 
грн.), Летичівському (298,7 тис.грн.), Полонському (132,8 тис. грн.) та Дераж-
нянському (73,5 тис.грн.) районах. 

Графік погашення боргів із заробітної плати по області на 01 червня 
2016 року не виконано на 231,3 тис. гривень. Зокрема, у місті Хмельницький на 
130,5 тис.грн., Деражнянському – на 23,5 тис.грн., Дунаєвецькому – на 5,6 тис. 
грн., Кам’янець-Подільському – на 768,6 тис.грн. та Летичівському – на 141,8 тис. 
грн. районах. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
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