
ПРЕС-ВИПУСК 

 

 

 

Заробітна плата 

у липні 2017 року 

 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних 

особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб) у липні  2017р. становила 6090 грн, що у 1,9 раза  

вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з червнем 2017р. 

розмір номінальної заробітної плати збільшився на 2,6%, з липнем 2016р. – на 

43,4%.  

Рівень заробітної плати в області у липні 2017р. становив 83% середнього 

рівня в Україні (7339 грн). 

Індекс реальної заробітної плати у липні 2017р. порівняно з червнем 

2017р. становив 101,8%, з липнем 2016р. – 121,5%.  

 
 

 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати 

на 1 серпня 2017 року 

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, 

установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю 

найманих працівників) на 1 серпня 2017р. становила 13,4 млн.грн або 0,6% 

загальної суми боргу в Україні. 

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок серпня 2017р. становив 

1,2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р.  

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня 

2017р. становила 5,3 млн.грн або 39,5% загальної суми боргу по області. 

На початок серпня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 858 

працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 6,2 тис.грн.                     

 
 

 

Заробітна плата по м.Світловодську 

за ІІ квартал 2017 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,  

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному                                  

штатному працівнику м.Світловодська по підприємствах, установах, 

організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб                                              

із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІІ квартал 2017р. 



порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 42,9% і становила 4940 грн, 

що в 1,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). 

Рівень заробітної плати по місту становив 86,9% середнього рівня 

по Кіровоградській області. 
 

 

Заробітна плата по Світловодському району 

за ІІ квартал 2017 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,  

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику Світловодського району по підприємствах, установах, організаціях 

(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) за ІІ квартал 2017р. порівняно з 

відповідним періодом 2016р. зросла на 64,1% і становила 6031 грн, що в 1,9 

раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). 

Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник  

по Кіровоградській області на 6,1%.  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 


