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Утворення та поводження 

з відходами в області 

 

У 2015р. в Кіровоградській області утворилося 33,3 млн.т відходів, що на 

16,1% менше порівняно з 2014р., у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 6,5 тис.т. 

Із загального обсягу утворених відходів 99,5% (33,2 млн.т) припадає на відходи, 

що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій. 

У загальній кількості відходів, що утворилися у 2015р., найбільшу питому 

вагу (93,2%) складають відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів при 

добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини.  

Загальний обсяг утилізованих відходів в області становив 8,6 млн.т,  

що на 24,2% менше ніж у 2014р. Частка утилізованих, оброблених (перероблених) 

відходів у загальному обсязі утворених склала 25,8%.   

 

 

Заробітна плата 

у квітні 2016 року 

 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області 

по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 

10 і більше осіб) у квітні 2016р. становила 3694 грн, що у 2,7 раза  вище рівня 

мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно з березнем п.р. розмір 

номінальної заробітної плати збільшився на 2,2%, з квітнем 2015р.– на 22,5%.  

Рівень заробітної плати в області у квітні 2016р. становив 75,5% 

середнього рівня в Україні (4895 грн). 

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2016р. порівняно з березнем 

2016р. становив 98,9%, з квітнем 2015р. – 107,4%.  

 

 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати 

на 1 травня 2016 року 

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, 

установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично 

малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 травня 2016р. становила 

38 млн.грн або 2,1% загальної суми боргу в Україні. 

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок травня 2016р. становив 

5,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2016р.  

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 травня 

2016р. становила 15,8 млн.грн, що складало 41,5% загальної суми боргу по 

області. 



На початок травня 2016р. вчасно не отримали заробітну плату 2,7 тис. 

працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 5,9 тис.грн.                     

 

 

Витрати і ресурси домогосподарств  

Кіровоградської області у IV кварталі 2015 року 

  

 За підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, 

середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у IV кварталі 2015р. 

склали 4828 грн і зросли в 1,2 раза проти відповідного періоду 2014р.                              

У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні доходи 

становили 2541 грн на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї 

особи в 1,9 раза перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового 

мінімуму в розрахунку на місяць (1330 грн).                     

  Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у IV кварталі 

2015р. склали 5082 грн, що в 1,4 раза більше, ніж у відповідному періоді 2014р. У 

середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати 

становили 2675 грн. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


