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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан погашення заборгованості та  

підвищення рівня заробітної плати в області 
 

Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться робота що-
до забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборго-
ваності з неї працівникам підприємств, установ та організацій. 

З початку року відбулося 188 засідань районних і міських тимчасових 
комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано звіти 
146 керівників. 

Проведено 7 засідань обласної тимчасової комісії, на яких заслухано 
звіти 16 керівників підприємств-боржників. 

За результатами проведеної роботи виплачено 5,2 млн.грн. заборгованої 
заробітної плати, повністю ліквідовано борги на 12 підприємствах області. На 
01 листопада 2016 року область за сумою боргу посіла 2 місце серед регіонів 
України. 

Заборгованість із заробітної плати на 01 листопада становить 2677,6 тис. 
грн., що на 3044,97 тис.грн. або на 53,2% менше у порівнянні з початком року. 

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах 
становить 833,1 тис.грн. (на 65,9% менше ніж на початок року), підпри-
ємствах-банкрутах – 1708,2 тис.грн. (на 46,3% менше у порівнянні з початком 
року) та економічно неактивних підприємствах – 136,3 тис.грн. (на 39,1% 
більше). 

З початку року заборгованість із заробітної плати зменшилася у містах 
Хмельницький – на 1018,2 тис.грн., Нетішин – на 227,5 тис.грн., Славута – на 
49,7 тис.грн., Полонському – на 1434,6 тис.грн., Дунаєвецькому – на 467,5 тис. 
грн., Летичівському – на 146,7 тис.грн., Славутському – на 128,9 тис.грн., 
Городоцькому – на 48,0 тис.грн., Деражнянському – на 35,2 тис.грн. районах. 

Заборгованість із заробітної плати працівникам за рахунок коштів 
місцевого бюджету відсутня. 

На 01 листопада 2016 року у порівнянні з початком року допущено зро-
стання боргів із заробітної плати у місті Кам’янець-Подільський (на 511,6 тис. 
гривень). 
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Графік погашення заборгованості із заробітної плати за січень-жовтень 
2016 року не виконано на 482,3 тис. гривень. Допущено невиконання графіка у 
містах Кам’янець-Подільський – на 511,6 тис.грн., Хмельницький – на 53,0 тис. 
грн. та Нетішин – на 14,0 тис.грн., Летичівському – на 218,8 тис.грн. та Дераж-
нянському – на 38,3 тис.грн. районах. 

Залишаються борги із заробітної плати перед працівниками економічно 
активних підприємств у містах Кам’янець-Подільський (511,6 тис.грн.), Хмель-
ницький (95,0 тис.грн.), Нетішин (31,0 тис.грн.) та Летичівському районі 
(195,5 тис.грн.). 

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах державної форми 
власності на звітний період становить 229,6 тис.грн., що на 275,6 тис.грн. 
менше у порівнянні з початком року.  

Залишається заборгованість із заробітної плати по комунальному під-
приємству Полонське підприємство водопровідно-каналізаційного господар-
ства на суму 107,4 тис. гривень. 

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області 
становить 63,8% (1708,2 тис.грн.) від загальної суми боргу підприємств 
області. З початку року сума боргу на цих підприємствах зменшилася на 
1470,1 тис. гривень. 

Є борги із заробітної плати на підприємствах-банкрутах у містах Хмель-
ницький (665,1 тис.грн.) та Славута (23,6 тис.грн.), Ярмолинецькому (598,3 тис. 
грн.), Славутському (290,5 тис.грн.), Полонському (107,4 тис.грн.) та Летичів-
ському (23,3 тис.грн.) районах. 

У вересні поточного року заробітна плата одного штатного працівника 
по області становила 4128,1 грн., що на 687,7 грн. або на 20% більше у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року і становить 77% заробітної 
плати по Україні (5358,0 грн.).  

Найнижчі розміри середньої номінальної заробітної плати у вересні 
спостерігалися у працівників тимчасового розміщування й організації харчу-
вання – 1785,6 грн., діяльності у сфері адміністративного та допоміжного об-
слуговування – 2580,0 грн., охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 
3020,4 грн., що становить 43,3-73,2% середнього рівня по економіці області. 

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

Найвищі розміри середньої заробітної плати у вересні цього року спо-
стерігалися у Летичівському (5069,2 грн.), Хмельницькому (5008,8 грн.) та 
Старокостянтинівському (4854,4 грн.) районах, містах Нетішин (8831,6 грн.) та 
Шепетівка (4633,8 грн.). Найнижчі, у Білогірському (3120,9 грн.), Старосиняв-
ському (3257,0 грн.) та Теофіпольському (3365,9 грн.) районах. 

Окрім того, у 17 підприємствах області розрахована середня заробітна 
плата одного штатного працівника у вересні була меншою мінімальної 
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заробітної плати, встановленої законодавством. Найбільша кількість таких 
підприємств у місті Хмельницький (5). 

Заробітна плата штатних працівників сільського, лісового та рибного 
господарства у вересні поточного року становила 4670,8 грн., що на 1101,4 грн. 
або на 30,9% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

У вересні 73% сільськогосподарських підприємств основного кола звіт-
ності забезпечили виплату заробітної плати більше 2500,0 грн., 10% – більше 
1600,0 гривень. Водночас, низькі розміри заробітної плати залишалися у 
Дунаєвецькому (2851,0 грн.), Славутському (2194,0 грн.) та Ярмолинецькому 
(2703,0 грн.) районах. 

З метою легалізації трудових відносин в області протягом січня-жовтня 
2016 року здійснювалися відповідні заходи, у результаті яких виявлено 
975 порушень, у тому числі трудового законодавства – 649, податкового – 309, 
пенсійного законодавства – 17. Притягнуто до адміністративної відповідаль-
ності 103 особи, легалізовано 4503 особи, загальна сума донарахованих до-
ходів в області становить 2,5 млн. гривень.  

За звітний період питання легалізації трудових відносин висвітлювалося 
у засобах масової інформації (1650 матеріалів – статті, радіо-, телепередачі). 
Проведено 1113 заходів (семінари, наради, “круглі столи”) з цих питань. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


