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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про роботу районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів 

міських (міст обласного значення) рад по легалізації  
зайнятості та заробітної плати 

 

Протягом січня-липня 2016 року проведено відповідну роботу з питань 
легалізації трудових відносин в області, за результатами якої виявлено 502 по-
рушення, у тому числі трудового законодавства – 370, податкового – 119, 
пенсійного – 13. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 72 особи. Зареєстро-
вано 1520 суб’єктів підприємницької діяльності, 964 трудових договори між 
підприємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 382 трудо-
вих договори з найманими працівниками у юридичної особи. 

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з “тіні” 2866 осіб. 

За результатами проведеної легалізації зайнятості загальна сума донара-
хованих доходів в області (за оцінкою відповідних районних та міських робо-
чих груп) становить 2,2 млн.грн., у тому числі податків – 0,9 млн.грн., штраф-
них санкцій 1,0 млн.грн. та страхових внесків на загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування – 0,3 млн. гривень. 

За звітний період питання легалізації трудових відносин висвітлювалося 
у засобах масової інформації (1381 матеріал – статті, радіо-, телепередачі). 
Проведено 752 заходи (семінари, наради, “круглі столи”) з цих питань.  

Недостатня робота з цих питань проводиться у Волочиському, Городоць-
кому, Деражнянському, Летичівському районах та містах Нетішин, Славута, 
Шепетівка. 

У червні цього року заробітна плата одного штатного працівника по об-
ласті становила 4305,4 грн., що на 803,2 грн. або на 22,9% більше у порівнянні 
з відповідним періодом минулого року (80,7% заробітної плати по Україні 
(5337,0 грн.).  

Найбільш суттєве підвищення розміру заробітної плати відбулося у та-
ких видах економічної діяльності: сільське, лісове та рибне господарство – на 
32,4%; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – на 29%; державне 
управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – на 28%; освіта – на 
26,9%; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 
на 25,4 відсотка. 

Найвищі розміри середньої номінальної заробітної плати у червні поточ-
ного року спостерігалися у працівників фінансової та страхової діяльності 
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(6663,3 грн.), державного управління й оборони, обов’язкового соціального 
страхування (5131,9 грн.), промисловості (5086,1 грн.). 

Водночас, залишалися найменш оплачуваними працівники, зайняті на під-
приємствах з тимчасового розміщування й організації харчування – 1743,5 грн. та 
діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2444,7 грн., 
що становить, відповідно, 40,5 та 56,8% середнього рівня по економіці області. 

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

Найвищі розміри середньої заробітної плати у червні зафіксовано у 
Красилівському (5039,4 грн.), Кам’янець-Подільському (4989,8 грн.) та Хмель-
ницькому (4800,4 грн.) районах, містах Нетішин (9266,8 грн.) та Славута 
(4446,6 гривень).  

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Білогірському – 3441,2 грн. 
(20 місце серед районів області, у травні район також знаходився на 20 місці), 
Волочиському – 3522,0 грн. (19 місце, у травні – 17), Шепетівському – 3730,7 грн. 
(18 місце, у травні – 8), Старосинявському – 3751,0 грн. (17 місце, у травні – 19), 
Новоушицькому – 3773,7 грн. (16 місце, у травні – 16) та Ізяславському – 
3832,4 грн. (15 місце, у травні – 6) районах. 

Зокрема, найнижчий рівень заробітної плати у Білогірському районі за 
червень 2016 року спостерігався у галузях торгівля, ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1527,0 грн., надання ін-
ших видів послуг – 1840,0 гривень. Окрім того, у червні поточного року у по-
рівнянні із січнем відбулося зменшення рівня заробітної плати у таких видах еко-
номічної діяльності як мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – на 1520,8 грн. 
(з 3370,8 грн. у січні до 1850,0 грн. у червні); промисловість – на 648,8 грн. (з 
4905,8 грн. у січні до 4257,0 грн. у червні). По закладах культури Білогірської 
селищної та Юрівської сільської рад розрахована середня заробітна плата 
одного штатного працівника у червні була менша за мінімальну, встановлену 
законодавством. Неповна зайнятість на 01 липня 2016 року в галузях охорони 
здоров’я району становила 19,6% (по області – 6,7%), культури – 44,9% (16,3%). 

У Волочиському районі найнижчий рівень заробітної плати спосте-
рігався у галузях надання інших видів послуг – 2967,2 грн., охорона здоров’я 
та надання соціальної допомоги – 3061,2 гривні. Неповна зайнятість на 01 лип-
ня в галузях освіти становила 22% (по області – 11,5%), галузях охорони здо-
ров’я – 9,2% (6,7%), культури – 10,8% (16,3%). 

Найнижчий рівень заробітної плати у Шепетівському районі спостері-
гався у галузях промисловості – 3067,5 грн., охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги – 3252,6 грн., сільське господарство, мисливство, лісове та 
рибне господарство – 3487,4 гривні. По ТзОВ “Шепетівський гранкар’єр” 
розрахована середня заробітна плата одного штатного працівника у червні 
була меншою за мінімальну, встановлену законодавством. Неповна зайнятість 
на 01 липня в галузях освіти становила 4,8% (по області – 11,5%), охорони 
здоров’я – 5,9% (6,7%), культури – 27,1% (16,3%). 
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У Старосинявському районі найнижчий рівень заробітної плати спосте-
рігався у галузях діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслу-
говування – 1230,0 грн., оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів – 1506,0 гривень. По закладах пожежної охорони 
Старосинявської селищної ради розрахована середня заробітна плата одного 
штатного працівника у червні була менша за мінімальну, встановлену законо-
давством. Неповна зайнятість на 01 липня 2016 року в галузях охорони здоров’я 
становила 8,9% (по області – 6,7%), культури – 39,2% (16,3%). 

Найнижчий рівень заробітної плати у Новоушицькому районі спостері-
гався у галузях культури – 1750,0 грн, промисловості – 2619,7 гривні. У червні 
поточного року у порівнянні із січнем зменшення рівня заробітної плати 
відбулося у галузі культури – на 770,0 грн. (з 2520,0 грн. у січні поточного 
року до 1750,0 грн. у червні). Неповна зайнятість на 01 липня 2016 року в 
освітній галузі становила 10% (по області – 11,5%), галузях охорони здоров’я – 
9,7% (6,7%), культури – 38,5% (16,3%). 

В Ізяславському районі найнижчий рівень заробітної плати спостерігався 
у галузях охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 2741,9 грн., 
освіти – 3376,5 гривні. Неповна зайнятість на 01 липня 2016 року в галузях 
освіти становила 24,2% (по області – 11,5%), охорони здоров’я – 8,8% (6,7%), 
культури – 19,6% (16,3%). 

Низький рівень заробітної плати у червні поточного року спостерігався у 
працівників сільського господарства Славутського та Дунаєвецького районів, 
відповідно, 1947,0 та 2713,0 гривень. 

На 01 серпня 2016 року кількість платників єдиного податку ІІ групи 
становить 18624 суб’єкти господарської діяльності, у яких працює 12677 най-
маних осіб або 0,68 найманого працівника припадає на 1 суб’єкт підприєм-
ницької діяльності. Значно нижчий цей показник у Старосинявському – 0,16, 
Ярмолинецькому – 0,30, Старокостянтинівському – 0,35, Полонському – 0,43, 
Шепетівському – 0,44 районах. 

Кількість платників єдиного податку по ІІІ групі становить 6990 осіб, 
у них працює 3452 найманих працівники або 0,49 найманого працівника при-
падає на 1 суб’єкт підприємницької діяльності. Низький показник залишається 
у Старосинявському – 0,09, Шепетівському – 0,10, Полонському та Ярмоли-
нецькому – по 0,18 районах. 

Значна частина суб’єктів господарювання області (27,6%) мінімізують 
нараховану заробітну плату своїм працівникам. За звітними даними за травень 
2016 року 1331 платник або 9,1% нараховували заробітну плату у розмірі, 
меншому встановленого законодавством, а 2712 платників або 18,5% – на рівні 
мінімальної. 

Найбільше мінімізується заробітна плата роботодавцями у Старосиняв-
ському (54,7%) та Дунаєвецькому (42,5%) районах, містах Нетішин (40,3%) і 
Старокостянтинів (39,5%). 
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Протягом поточного року повністю виплачено борги із заробітної плати 
на 10 підприємствах області на суму 5,0 млн. гривень. 

За сумою боргу на 01 липня область посіла 2 місце серед регіонів Ук-
раїни. 

На 01 серпня в області залишається заборгованість із заробітної плати 
перед працівниками 17 підприємств на суму 3,1 млн. гривень. Зокрема, на: 

6 економічно активних підприємствах – 1,1 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 7,9 млн. гривень. 

Графік погашення боргів із заробітної плати по області на 01 серпня 
2016 року виконано. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


