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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 
щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення забор-
гованості з неї працівникам підприємств, установ та організацій. 

З початку року відбулося 196 засідань районних і міських тимчасових 
комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі – комісія), 
заслухано звіти 256 керівників. 

За результатами проведеної обласною та місцевими комісіями роботи 
борг із заробітної плати зменшився на 2296 тис. грн, повністю ліквідовано бор-
ги на 5 підприємствах на суму 1026 тис. гривень. На 01 жовтня 2018 року область 
за сумою боргу посіла 6 місце серед регіонів України. 

За моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати на 01 ли-
стопада 2018 року становить 16603,9 тис. грн, що на 10840,9 тис. грн більше у 
порівнянні з початком року. 

Протягом січня-жовтня 2018 року утворилися борги із заробітної плати у 
містах Шепетівка – 6773,7 тис. грн, Кам’янець-Подільський – 4300,4 тис. грн, 
Старокостянтинів – 821,5 тис. грн, Хмельницький – 406,1 тис. грн., Білогір-
ському – 65,0 тис. грн та Старокостянтинівському – 31,8 тис. грн районах. 

Разом з тим, зменшення заборгованості із заробітної плати відбулося у 
Полонському районі на 1096,9 тис. гривень.  

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах 
становить 10876,7 тис. грн, підприємствах-банкрутах – 5442,2 тис. грн., еко-
номічно неактивному підприємстві – 285,0 тис. гривень. 

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємст-
вах на 01 листопада 2018 року становить 10876,7 тис. грн. або 65,5%, зокрема 
у містах Шепетівка (5275,4 тис. грн), Кам’янець-Подільський (4300,4 тис. грн), 
Старокостянтинів (703,6 тис. грн), Хмельницький (406,1 тис. грн), Полон-
ському (139,2 тис. грн) та Білогірському (52,0 тис. грн) районах. 

На підприємствах-банкрутах області заборгованість становить 5442,2 тис. 
грн. або 32,8% від загальної суми боргу підприємств області. З початку року 
сума боргу на цих підприємствах збільшилася на 723,4 тис. гривень. 
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Залишаються борги із заробітної плати на підприємствах-банкрутах у 
містах Шепетівка (1498,3 тис. грн), Хмельницький (713,0 тис. грн) та Славута 
(23,6 тис. грн), Полонському (2260,8 тис. грн), Ярмолинецькому (598,3 тис. 
грн), Славутському (290,5 тис. грн), Летичівському (23,2 тис. грн) та Старокос-
тянтинівському (34,5 тис. грн) районах. 

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників у 
вересні 2018 року становив 7431,0 грн., що майже удвічі перевищує розмір 
мінімальної заробітної плати (3723,0 грн). У порівнянні із січнем розмір 
заробітної плати збільшився на 18,4%, а за останні 12 місяців (до вересня 
2017 року) – на 21,9 відсотка. 

Найбільш суттєве підвищення середньої номінальної заробітної плати у 
порівнянні до січня відбулося у Старокостянтинівському – на 2819,0 грн. 
(43,1% і становила 9356,2 грн.), Шепетівському – на 2758,0 грн. (53,7%, 7896,1 грн.), 
Летичівському – на 2277,0 грн (33,7%, 9039,0 грн) районах, місті Старо-
костянтинів – на 1395,8 грн (21,1%, 8009,2 грн). 

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

Найвищі розміри середньої заробітної плати у вересні 2018 року спосте-
рігалися у Старокостянтинівському (9356,2 грн), Летичівському (9039,0 грн), 
Хмельницькому (8745,0 грн) та Дунаєвецькому (8408,0 грн) районах, містах 
Нетішин (13082,0 грн), Славута (8283,5 грн). 

Найнижчі – у Теофіпольському (5840,9 грн або 78,6% до обласного 
показника, у січні-вересні, окрім червня, район посідав 20 місце серед районів 
області по рівню заробітної плати), Віньковецькому (6313,8 грн – 85%, у бе-
резні, вересні – 19 місце, липні та серпні – 18) та Деражнянському (6452,5 грн – 
86,8%, у червні та вересні – 18 місце) районах. 

Cередня заробітна плата в аграрному секторі за жовтень поточного року 
у розрахунку на одного штатного працівника становила 8694,0 грн, що майже 
у півтора рази більше до відповідного періоду минулого року. 

У Кам’янець-Подільському (9219,0 грн), Красилівському (9187,0 грн), 
Новоушицькому (9862,0 грн) та Шепетівському (9743,0 грн) районах середня 
заробітна плата штатного працівника на 6-13% перевищує середньообласний 
показник, а в Деражнянському, Летичівському, Старокостянтинівському та 
Хмельницькому – майже у півтора рази і становить більше 12000,0 гривень.  

Низький рівень заробітної плати спостерігався у Волочиському (6875,0 грн), 
Дунаєвецькому (6980,0 грн), Славутському (5200,0 грн), Старосинявському 
(5659,0 грн), Теофіпольському (6756,0 грн) районах.  

Середньомісячна заробітна плата комбайнерів у жовтні 2018 року стано-
вила 21355,0 грн, що на 9198,0 грн більше у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року. 

Найвищий розмір заробітної плати у жовтні поточного року спостеріг-
гався у комбайнерів Старокостянтинівського – 33787,0 грн, Деражнянського – 
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30033,0 грн та Хмельницького – 29490,0 грн районів. Водночас, найнижчі 
розміри заробітної плати – у Старосинявському – 8829,0 грн, Славутському – 
8869,0 грн та Ярмолинецькому – 11000,0 грн районах. 

Заробітна плата трактористів у жовтні цього року становила 17453,0 гри-
вень. Найвищий показник у трактористів Старокостянтинівського – 28409,0 грн та 
Шепетівського – 17998,0 грн районів. 

Найнижчі розміри заробітної плати у цієї категорії працівників у Ярмо-
линецькому – 4300,0 грн та Славутському – 6050,0 гривень.  

Протягом січня-жовтня 2018 року проведено відповідну роботу з питань 
легалізації трудових відносин в області, за результатами якої виявлено 
2079 порушень, у тому числі трудового законодавства – 1582, податкового – 
417, пенсійного – 80 порушень. 

До адміністративної відповідальності притягнуто 26 осіб. Зареєстровано 
5649 суб’єктів підприємницької діяльності, 7106 трудових договорів між 
фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками та 8479 трудо-
вих договорів з найманими працівниками у юридичної особи. 

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з “тіні” 21234 особи. 

Протягом року питання легалізації трудових відносин висвітлювалося 
засобами масової інформації у 825 матеріалах (статті, радіо-, телепередачі). 
Проведено 1186 заходів (семінари, наради, “круглі столи”) з цих питань. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


