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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про виконання вимог законодавства щодо забезпечення мінімальної  

заробітної плати та легалізації трудових відносин в області 
 

В області спостерігається тенденція до постійного зростання заробітної 
плати. Так, за моніторинговими даними найбільш суттєве підвищення її роз-
міру у грудні у порівнянні до січня минулого року відбулося у місті Нетішин – 
на 4520,7 грн. (64,1% і становила 11574,2 грн.), Полонському – на 2648,0 грн. 
(98,3%, 5341,9 грн.), Городоцькому – на 2465,2 грн. (93,3%, 5108,5 грн.) та 
Летичівському – на 2284,7 грн. (69,6%, 5569,4 грн.) районах. 

Водночас, у Шепетівському районі середня заробітна плата одного штат-
ного працівника торік зросла усього на 730,2 грн. або на 22,9% і становила 
3918,6 грн., Білогірському – на 771,8 грн. (25,7%, 3776,8 грн.), Теофіполь-
ському – на 964,5 грн. (35,1%, 3715,0 грн.). 

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

Найвищий розмір середньої заробітної плати у грудні 2016 року спосте-
рігався у Хмельницькому (5931,9 грн.), Кам’янець-Подільському (5853,9 грн.), 
Летичівському (5569,4 грн.) районах та містах Нетішин (11574,2 грн.), Славута 
(5443,5 грн.).  

Найнижчий – у Теофіпольському (3715,0 грн.), Білогірському (3776,8 грн.) 
та Шепетівському (3918,6 грн.) районах. 

За оперативною інформацією на 16 січня 2017 року по бюджетній сфері 
області нараховано заробітну плату в обсязі 75,5% від потреби.  

Найгірша ситуація по нарахуванню заробітної плати у Красилівському 
(18,5%) та Старосинявському (27,8%) районах, Новоушицькій (23,8%), Китай-
городській (32,6%) та Колибаївській (45%) об’єднаних територіальних грома-
дах (далі – ОТГ). По інших районах та ОТГ нарахування становлять від 59 до 
94 відсотків. 

За результатами проведеного моніторингу щодо підвищення мінімальної 
заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери, у січні 
середній розрахунковий розмір заробітної плати працівників закладів охорони 
здоров’я, освіти, культури та соціального захисту населення вищий мінімаль-
ного – 3200,0 гривень. 

У закладах охорони здоров’я області (у тому числі по ОТГ) він стано-
вить 4124,8 грн., що на 803,6 грн. більше у порівнянні до грудня 2016 року 
(3321,2 гривень). 
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Найвищий середній розрахунковий рівень заробітної плати працівників 
цієї галузі у містах Хмельницький – 4548,2 грн. та Нетішин – 4528,5 грн., 
Хмельницькому – 4428,8 грн., Полонському – 4306,0 грн., Старосинявському – 
4267,2 грн., Деражнянському – 4232,0 грн. та Волочиському – 4223,0 грн. 
районах.  

Найнижчий – у Ярмолинецькому – 3505,7 грн., Новоушицькому – 3735,0 грн., 
Шепетівському – 3769,0 грн. та Дунаєвецькому – 3866,3 грн. районах, місті 
Кам’янець-Подільський – 3586,9 гривні. 

Неповна зайнятість працюючих у галузі охорони здоров’я по області на 
16 січня 2017 року становить 6,2 відсотка. 

У закладах освіти області (у тому числі по ОТГ) у січні середній 
розрахунковий розмір заробітної плати працюючих становить 5521,2 грн., що 
на 1855,2 грн. більше у порівнянні з груднем минулого року (3666,0 грн.). 

Найвищим цей показник для працівників освіти є у містах Хмельниць-
кий – 6306,4 грн., Кам’янець-Подільський – 6042,9 грн. та Старокостянтинів – 
6038,4 грн., Полонському – 7036,8 грн., Красилівському – 6462,9 грн., Воло-
чиському – 6241,1 грн. та Городоцькому – 6036,6 грн. районах.  

Неповна зайнятість працюючих у цій галузі по області на 16 січня 
становить 9,1 відсотка. 

У січні поточного року середній розрахунковий розмір заробітної плати 
працівників закладів культури області становить 3431,0 грн., що на 456,0 грн. 
більше у порівнянні з груднем 2016 року (2975,0 грн.). Найвищий цей по-
казник у містах Хмельницький – 5092,0 грн. та Славута – 4161,0 грн., Ярмо-
линецькому – 3996,0 грн., Городоцькому – 3944,0 грн., Чемеровецькому – 
3823,4 грн., Дунаєвецькому – 3791,0 грн. та Красилівському – 3685,0 грн. 
районах. Найнижчий – у Теофіпольському – 3110,0 грн., Шепетівському – 
3200,0 грн., Деражнянському – 3217,0 грн., Кам’янець-Подільському – 3254,0 грн., 
Білогірському – 3266,0 грн. та Летичівському – 3269,0 грн. районах. 

Неповна зайнятість працівників культури по області на 16 січня стано-
вить 18,8 відсотка. 

У січні середньообласний розрахунковий розмір заробітної плати пра-
цівників соціальної сфери становить 3943,4 грн., найвищий – у містах Нетішин – 
5736,3 грн. та Кам’янець-Подільський – 5231,2 грн., Чемеровецькому – 4495,7 грн., 
Віньковецькому – 4275,6 грн. та Городоцькому – 4039,3 грн. районах. 
Найнижчий – у Шепетівському – 3178,1 грн. та Красилівському – 3335,3 грн. 
районах. 

Неповна зайнятість працюючих у цій галузі на 16 січня становить 6,5 від-
сотка. 

Торік проведено 7 засідань обласної робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення. 
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За результатами вжитих заходів з питань легалізації трудових відносин в 
області виявлено 1160 порушень, у тому числі трудового законодавства – 793, 
податкового – 348, пенсійного – 19. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 112 осіб. Зареєстро-
вано 2404 суб’єкти підприємницької діяльності, 3722 трудових договори між 
підприємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 733 трудо-
вих договори з найманими працівниками у юридичної особи. 

Реалізація цих заходів дала змогу вивести з “тіні” 6859 осіб. 

Загальна сума донарахованих доходів (за оцінкою районних та міських 
робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості насе-
лення) становить 4,4 млн. грн., у тому числі 1,8 млн. грн. податків, 1,9 млн. 
грн. штрафних санкцій та 0,7 млн.грн. страхових внесків на загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування. 

Торік питання легалізації трудових відносин висвітлювалося засобами 
масової інформації у 1817 матеріалах (статті, радіо-, телепередачі), проведено 
1372 заходи (семінари, наради, “круглі столи”) з питань легалізації виплати 
заробітної плати і зайнятості населення. 

Необхідно активізувати роботу щодо легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення у місті Нетішин та інформаційно-роз’ясню-
вальну роботу з питань легалізації трудових відносин у Летичівському та 
Новоушицькому районах. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


