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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 

 

Належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати 
та легалізація трудових відносин є важливим напрямом роботи органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування. Ці питання перебувають на 
постійному контролі облдержадміністрації.  

З початку року проведено 4 засідання обласної тимчасової комісії з пи-
тань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 27 засідань відповідних місце-
вих комісій, на яких заслухано звіти керівників підприємств-боржників,  напра-
цьовано конкретні завдання і заходи для погашення боргів на кожному під-
приємстві. 

На 01 жовтня 2021 року в області налічувалося 21 підприємство-боржник 
із загальною сумою заборгованої заробітної плати 21533,9 тис. грн, у тому 
числі 3 державних підприємства, 8 комунальних та 10 підприємств інших форм 
власності. За моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати на 
01 листопада 2021 року становила 21530,0 тис. гривень. 

У структурі боргу найбільшу частку займають державні підприємства –  
9514,3 тис. грн або 43,3% від загальної суми заборгованості по області. Борг 
комунальних підприємств становив 6802,6 тис. грн або 31%, підприємств інших 
форм власності – 5653,4 тис. грн або 25,7% (у тому числі 1657,0 тис. грн – борг 
ПрАТ “Кам’янець-Подільськавтоагрегат”, яке у судовому порядку визнано 
банкрутом). 

Найбільші борги із заробітної плати існують перед працівниками еко-
номічно активних підприємств у Кам’янець-Подільському районі, зокрема 
ДП “Нігинський кар’єр” – 8661,2 тис. грн та Кам’янець-Подільське колективне 
швейне підприємство – 2586,1 тис. гривень. Значні обсяги заборгованості також 
мають КП Кам’янець-Подільської міської ради “Комбінат благоустрою” – 
1546,2 тис. грн, КП Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” – 
821,6 тис. гривень. 

На території Хмельницького району найбільша заборгованість на КНП 
“Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка” – 1680,5 тис. грн, КП “Об-
ласна фірма “Кіновідеопрокат” – 559,5 тис. грн, 55 Управління начальника 
робіт – 590,0 тис. грн, ТОВ “Арніка” – 403,0 тис. гривень. 
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У Шепетівському районі найбільші боржники – КП Полонської міської 
ради “Благоустрій” із заборгованістю 729,3 тис. грн та КП “Полонне тепловодо-
постачання” – 372,3 тис. гривень. 

За результатами проведеної роботи у поточному році повністю погашено 
заборгованість із заробітної плати на 22 підприємствах області на загальну суму 
13,8 млн. грн, у тому числі перед працівниками ДП “Науково-технічний комп-
лекс “Завод точної механіки” (2042,5 тис. грн), ТОВ “Адвісмаш” (1050,9 тис. 
грн), ТОВ “Альфа-газ” (756,7 тис. грн), ТОВ “Глобо-ЛТД” (635,2 тис. грн), 
КНП “Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф” (569,4 тис. грн) та інших. 

Спостерігається стабільне зростання рівня заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-
вересні 2021 року по області становила 11888,0 грн, що майже удвічі вище 
рівня мінімальної заробітної плати. Темпи зростання середньомісячної заробіт-
ної плати становили 110,8% до початку року (збільшення на 1163,0 грн) та 
126,1% – до січня-вересня 2020 року (збільшення на 2462,0 грн).  

За видами діяльності найбільший рівень заробітної плати спостерігався 
у працівників сфери фінансової та страхової діяльності (16371,0 грн), держав-
ного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15380,0 грн), 
промисловості (13547,0 грн), будівництва (13317,0 грн), сільського, лісового та 
рибного господарств (12582,0 грн). 

У територіальному розрізі найвища середньомісячна заробітна плата за 
звітними даними ІІ кварталу 2021 року була у Шепетівському районі – 
14187,0 грн (по області – 12174,0 грн), Хмельницькому – 11850,0 грн, Кам’я-
нець-Подільському – 10876,0 гривень. 

З метою дотримання норм законодавства у сфері трудових відносин 
райдержадміністраціями та міськими радами протягом січня-жовтня 2021 року 
проведено 403 заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 
населення (засідання робочої групи, наради, семінари, “круглі столи”), у яких 
взяли участь 1360 суб’єктів господарювання. 

Під час інспекційних відвідувань та заходів інформаційно-роз’яснюваль-
ного характеру виявлено 331 суб’єкт господарювання без державної реєстрації, 
514 роботодавців, які використовували найману працю без укладення (оформ-
лення) трудового договору, а також 709 неоформлених громадян. 

Унаслідок вжитих заходів у поточному році зареєстровано 3132 суб’єкти 
господарювання, із 2552 працівниками укладено трудові договори.  

Протягом року у засобах масової інформації висвітлено 215 матеріалів 
щодо легалізації трудових відносин (телебачення, радіо, інтернет-ресурси, 
друковані видання). 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


