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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан погашення заборгованості, підвищення рівня заробітної плати та  

легалізації трудових відносин 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 191 засідання районних і міських тимчасових 
комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано звіти 
165 керівників. 

За результатами проведеної роботи виплачено 646,3 тис.грн. заборгова-
ної заробітної плати, повністю ліквідовано борги на 8 підприємствах області. 
На 01 листопада 2017 року область за сумою боргу посіла 4 місце серед ре-
гіонів України. 

За моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати на 01 грудня 
2017 року становить 6473,3 тис.грн., що на 4548,4 тис.грн., що більш як утричі 
перевищує цей показник на початок року. 

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах 
становить 1388,4 тис.грн. (у 12 разів більше ніж на початок року), підпри-
ємствах-банкрутах – 5084,9 тис.грн. (утричі більше у порівнянні до початку 
року). Заборгованість із заробітної плати по економічно неактивних підпри-
ємствах відсутня. 

З початку року заборгованість із заробітної плати збільшилася у містах 
Хмельницький – на 369,3 тис.грн., Кам’янець-Подільський – на 190,7 тис.грн., 
Полонському – на 3810,0 тис.грн., Старосинявському – на 128,2 тис.грн. та 
Летичівському – на 88,5 тис.грн. районах. 

Заборгованість із заробітної плати працівникам за рахунок коштів міс-
цевого бюджету відсутня. 

Залишаються борги із заробітної плати перед працівниками економічно 
активних підприємств у містах Хмельницький (171,3 тис.грн.), Кам’янець-
Подільський (146,6 тис.грн.), Полонському (738,3 тис.грн.), Летичівському  
(204,0 тис.грн.) та Старосинявському (128,2 тис.грн.) районах. 

Заборгованість із заробітної плати на ДП “Романінський цегельний завод”, 
яке підпорядковане Міністерству промислової політики України (Славутський 
район) на 01 грудня 2017 року сягає 134,6 тис. гривень.  
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На цю дату виникла заборгованість із заробітної плати перед праців-
никами комунального підприємства Полонська житлово-експлуатаційна кон-
тора на суму 453,3 тис. гривень. 

На підприємствах-банкрутах області вона становить 78,5% (5084,9 тис. 
грн.) від загальної суми боргу підприємств області. З початку року сума боргу 
на цих підприємствах збільшилася на 3411,8 тис. гривень. 

Залишаються борги із заробітної плати на підприємствах-банкрутах у 
містах Хмельницький (863,1 тис.грн.), Кам’янець-Подільський (142,1 тис.грн.) 
та Славута (23,6 тис.грн.), Полонському (3144,1 тис.грн.), Ярмолинецькому 
(598,3 тис.грн.), Славутському (290,5 тис.грн.) та Летичівському (23,3 тис.грн.) 
районах. 

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників у 
жовтні становив 6165,9 грн., що майже удвічі перевищує розмір мінімальної 
заробітної плати (3200 гривень). У порівнянні із січнем розмір заробітної 
плати збільшився на 22,6%, а за останні 12 місяців (до жовтня 2016 року) – на 
48,4 відсотка. 

Найбільш суттєве підвищення середньої номінальної заробітної плати у 
порівнянні до січня відбулося у Старокостянтинівському – на 2237,6 грн. 
(43,3% і становила 7410,1 грн.), Красилівському – на 2080,9 грн. (45%, 6702,9 грн.) 
районах, містах Славута – на 1912,0 грн. (37,3%, 7038,2 грн.) та Старокос-
тянтинів – на 1715,3 грн. (34,2%, 6731,7 грн.). 

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

Найвищі розміри середньої заробітної плати у жовтні 2017 року спосте-
рігалися у Старокостянтинівському (7410,1 грн.), Хмельницькому (6818,2 грн.) 
та Красилівському (6702,9 грн.) районах, містах Нетішин (10271,0 грн.), 
Славута (7038,2 грн.). 

Найнижчі – у Волочиському (4908,0 грн. або 79,6% до обласного показ-
ника, у травні, червні, вересні та жовтні район посідав 20 місце серед районів 
області по рівню заробітної плати, у квітні, липні, серпні – 19), Староси-
нявському (5064,8 грн. – 82,1%, у жовтні – 19 місце, червні та серпні – 18) та 
Теофіпольському (5265,4 грн. – 85,4%, у серпні – 20 місце, лютому, травні, 
вересні – 19 місце, березні та жовтні – 18) районах. 

У 90 підприємствах області розрахована середня заробітна плата одного 
штатного працівника у жовтні була менша мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законодавством. Найбільша кількість таких підприємств у містах 
Хмельницький (17) та Кам’янець-Подільський (10), Білогірському, Кам’янець-
Подільському районах (по 5). 

Заробітна плата штатних працівників у сільському, лісовому та рибному 
господарствах у жовтні поточного року становила 6392,9 грн., що на 830,0 грн. 
або на 14,9% більше у порівнянні до січня. 
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40% сільськогосподарських підприємств основного кола звітності забез-
печили виплату заробітної плати більше 5500,0 грн., 56% – більше 3200,0 грн., 
4% – менше 3200,0 гривень. Низькі розміри заробітної плати у Білогірському 
(4989,0 грн.), Волочиському (4676,0 грн.), Славутському (4237,0 грн.), Старо-
синявському (4271,0 грн.) та Ярмолинецькому (4273,0 грн.) районах. 

Протягом січня-листопада 2017 року проведено відповідну роботу з 
питань легалізації трудових відносин в області, за результатами якої виявлено 
613 порушень, у тому числі трудового законодавства – 469, податкового – 138, 
пенсійного – 6. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 9 осіб. Зареєстровано 
3782 суб’єкти підприємницької діяльності, 2222 трудових договори між під-
приємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 2820 трудових 
договорів з найманими працівниками у юридичної особи. 

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з “тіні” 8824 особи. 

За результатами проведеної легалізації зайнятості загальна сума донара-
хованих доходів в області (за оцінкою районних та міських робочих груп з 
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення) становить 
943,5 тис.грн., у тому числі 610,7 тис.грн. податків, 283,8 тис.грн. штрафних 
санкцій та 49,0 тис.грн. страхових внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування. 

Протягом січня-листопада 2017 року питання легалізації трудових відно-
син висвітлено засобами масової інформації у 1236 матеріалах (статті, радіо-, 
телепередачі). Проведено 1352 заходи (семінари, наради, “круглі столи”) з цих 
питань. 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


