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Стан виплати заробітної плати у Закарпатській області
у серпні 2020 року
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом
серпня 2020 року зменшилась на 9,4% і на 1 вересня 2020 року становила
4779,7 тис.грн.
В цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на
початок вересня 2020 року становив 0,3% фонду оплати праці, нарахованого
за серпень 2020 року.
Найбільша питома вага невиплаченої заробітної плати на початок
вересня 2020 року припадала на підприємства промисловості (42,2% у
загальному обсязі по області) та сільського господарства, лісового
господарства та рибного господарства (29,5%). Серед міст та районів області
значна сума боргу припала на Мукачівський район та м.Мукачево (37,5% та
14,8% відповідно).
У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати
95,5% боргу припадало на економічно активні підприємства, 3,6% – на
суб’єкти господарювання, щодо яких реалізуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання їх банкрутами та 0,9% – на
економічно неактивні підприємства, тобто ті, які призупинили або
припинили діяльність.
Упродовж серпня 2020 року заборгованість працівникам економічно
активних підприємств області зменшилась на 9,8% і на 1 вересня становила
4562,4 тис.грн.
Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати
зменшилась в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги –
на 73,8%, у закладах освіти – на 15,4% та на підприємствах промисловості –
на 8,4%, тоді як на підприємствах сільського господарства, лісового
господарства та рибного господарства збільшилась на 1,1%, в організаціях,
що займаються операціями з нерухомим майном – на 2,7% та у сфері надання
інших видів послуг – на 23,4%.
Зменшення суми боргу зафіксовано на економічно активних
підприємствах Міжгірського району – на 67,5%, м.Мукачево – на 26,2%,
Воловецького району – на 9,3%, м.Ужгород – на 4,4% та Ужгородського

району – на 0,8%. Разом з тим збільшення суми невиплаченої заробітної
плати спостерігалось на підприємствах Мукачівського району – на 3,6% та
Тячівського району – на 9,1%.
На початок вересня 2020 року вчасно не отримали заробітну плату
357 працівників економічно активних підприємств, що склало
0,2% середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в
економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в
середньому 12780 грн, що склало 129,0% середнього розміру заробітної
плати за серпень 2020 року.
Заборгованість із виплати заробітної плати з бюджетів усіх рівнів
працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня 2020 року
становила 615,2 тис.грн, що склало 13,5% від обсягу боргу економічно
активних підприємств, причому вся сума – невиплати за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Сума заробітної плати, невиплаченої працівникам підприємствбанкрутів, упродовж серпня 2020 року не змінилася і на 1 вересня становила
174,2 тис.грн (3,6% від загальної суми заборгованості області) та вся вона
припадала на промислові підприємства Виноградівського району.
Сума заборгованості на економічно неактивних підприємствах
упродовж серпня 2020 року також залишилася на рівні попереднього періоду
і на 1 вересня становила 43,1 тис.грн, що склало 0,9% від загальної суми
заборгованості області. Вся сума боргу припадала на підприємства
промисловості м.Чоп.
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