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ПРЕС-ВИПУСК

Заробітки працівників області
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника області у
грудні 2021р. становила 15776 грн (в Україні – 17453 грн), що у 2,4 раза вище
рівня законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати
(з 1 грудня 2021р. – 6500 грн). Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у
грудні 2021р. Закарпаття посіло 11 місце. Найнижчою середня заробітна
плата штатного працівника була у Кіровоградській області – 13331 грн.
Традиційною для економіки залишається галузева диференціація
заробітної плати. Найбільшою була заробітна плата працівників підприємств
з виробництва електричного устатковання, в установах фінансової та
страхової діяльності, підприємств з виробництва автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, з виробництва
меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання.
Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці
області у зазначених видах діяльності становило 14,0–43,8%, а на
підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря, а також в установах державного управління й оборони;
обов’язкового соціального страхування – більше, ніж у 1,6 раза.
Водночас заробітна плата працівників у сфері тимчасового
розміщування й організації харчування, надання інших видів послуг,
підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, з виробництва гумових і пластмасових виробів;
іншої неметалевої мінеральної продукції, у сфері оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, підприємств з
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у сфері
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, підприємств з текстильного
виробництво, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів, організацій, що займаються операціями з нерухомим майном , а
також підприємств з водопостачання; каналізації, поводження з відходами не
перевищувала 77% від середнього рівня по економіці області.
На 1 січня 2022р. заборгованість з виплати заробітної плати становила
5,9 млн.грн.
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