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П Е Р Е Д М О В А 

 
До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики 

найманої праці на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємствах) та основні 

тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2020 році порівняно з 

минулими роками. 

Наведені у збірнику дані базуються на системі показників державних статистичних 

спостережень із питань статистики праці.  

Інформація систематизована за тематикою та розміщується у 6 розділах. Зокрема, 

наведено дані щодо кількості працівників, мобільності робочої сили, розміру номінальної та 

індексу реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності 

використання робочого часу, а також  колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин.  

Показники узагальнені по області, у т.ч. по містах обласного значення та районах, за 

видами економічної діяльності, а також за статтю. 

Інформація наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв 

до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ 

“Про утворення та ліквідацію районів”. 

Публікація містить методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору 

інформації, порядку формування показників, їх обчислення та характеристик надійності. 

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних 

тенденцій в економіці області. 

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, профспілок, 

наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки 

соціальної політики та проблемами ринку праці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До уваги користувачів 

 

У таблицях збірника, що містять співставлення даних за регіонами України, інформація 

наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  

м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях.  
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4.10. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та  

районах у 2020 році  

 

 

Нараховано працівнику за місяць 

грн 

відсотків до 

2019 

середнього 

рівня 
по області 

    

Дніпропетровська область 11681 108,6 100,0 
    

м.Дніпро 11385 109,5 97,5 
м.Вільногiрськ 9831 107,1 84,2 

м.Жовтi Води 11503 113,7 98,5 

м.Кам’янське 11577 108,8 99,1 

м.Кривий Рiг 13415 107,6 114,8 
м.Марганець 9606 109,3 82,2 

м.Нiкополь 11414 102,6 97,7 

м.Новомосковськ 9178 113,6 78,6 
м.Павлоград 10258 102,0 87,8 

м.Першотравенськ 9119 111,1 78,1 

м.Покров 10532 106,0 90,2 
м.Синельникове 9291 104,2 79,5 

м.Тернiвка 15362 104,2 131,5 
    

райони    

Апостолiвський 10575 107,7 90,5 
Василькiвський 8449 113,3 72,3 

Верхньоднiпровський 10017 104,2 85,8 

Днiпровський 12235 109,7 104,7 
Криворізький 8751 119,8 74,9 

Криничанський 8716 120,6 74,6 

Магдалинiвський 9269 123,7 79,4 
Межiвський 8321 122,9 71,2 

Нiкопольський 10426 116,9 89,3 

Новомосковський 9234 113,4 79,1 

Павлоградський 16862 100,4 144,4 
Петрикiвський 10843 117,6 92,8 

Петропавлiвський 15903 99,9 136,1 

Покровський 7633 112,0 65,3 
П’ятихатський 9308 113,7 79,7 

Синельникiвський 8915 111,8 76,3 

Солонянський 8544 103,8 73,1 
Софiївський 8074 113,9 69,1 

Томаківський 8516 118,1 72,9 

Царичанський 9639 117,5 82,5 

Широкiвський 8788 108,3 75,2 
Юр’ївський 7862 111,9 67,3 
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