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Заборгованість із виплати заробітної плати  
у Дніпропетровській області  

на 1 квітня 2021 року  
 

На 1 квітня 2021р. сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 
366,6 млн.грн.  

 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати 
у 2020–2021 роках1 

 (на 1 число відповідного місяця)  
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______________________ 

1 Дані 2020 року, для порівняння, перераховані відповідно до методологічних положень державного статистичного 
спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 №374. 

 

Значна частина заборгованості припадала на промисловість (86%).  
Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019–2020 роках, 

але не повідомили про погашення заборгованості, на 1 квітня 2021р. становила 
4,2 млн.грн. 

Більш детальну інформацію щодо заборгованості з виплати заробітної плати 
наведено в додатках. 
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Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 

 
Методологія та визначення 
Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім 
категоріям працівників: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі 
підприємства – сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Ця сума 
включає всі нарахування в грошовій і натуральній формах з фонду оплати праці (за винятком 
обов’язкових утримань), строк виплати яких минув до кінця місяця, у якому вони повинні бути 
виплачені.  

Інформація підготовлена на основі даних державного статистичного спостереження "Стан виплати 
заробітної плати", яке охоплює юридичні особи, активні на початок року, із урахуванням цензу за 
кількістю найманих працівників (http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/374/374.pdf). 

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах за видами економічної діяльності на рівні 
секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності  
(http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/KVED2010.xls).  
 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (056) 778 67 94, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: www.dneprstat.gov.ua 
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2021 

http://www.dneprstat.gov.ua/
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Додаток 1 
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

за видами економічної діяльності 
на 1 квітня 2021 року 

 

 

Код за  
КВЕД- 
2010 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Структура 
боргу, 

% 

усього у т.ч. нарахованої  
за період  з початку 

поточного року 

тис.грн 

у % до суми 
заборгованості на 

1 березня 
2021 

1 січня  
20211 тис.грн 

у % до 
загальної суми 
заборгованості 

Усього 
 

366568,5 97,0 123,1 77597,8 21,2 100,0 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство А 111,8 30,6 22,0 111,8 100,0 0,0 

Промисловість  B+C+D+E 315118,8 99,9 119,7 68228,6 21,7 86,0 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів В 26316,1 100,5 101,7 284,2 1,1 7,2 

Переробна промисловість С 272661,5 100,4 121,6 62467,1 22,9 74,4 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря D – – – – – – 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 16141,2 90,5 122,3 5477,3 33,9 4,4 

Будівництво F 6488,7 108,4 124,7 2405,2 37,1 1,8 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів G 850,7 73,6 – 230,0 27,0 0,2 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність H 13502,6 132,9 329,5 1278,0 9,5 3,7 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування I 471,5 65,1 – 264,3 56,1 0,1 

Інформація та телекомунікації J 59,2 – – 59,2 100,0 0,0 

Фінансова та страхова 
діяльність K – – – – – – 

Операції з нерухомим майном L 4449,6 101,4 – 233,5 5,2 1,2 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 23205,4 62,6 100,2 3116,9 13,4 6,3 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування N 2091,9 104,8 179,8 1584,1 75,7 0,6 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове соціальне 
страхування O – – – – – – 

Освіта P 132,1 100,0 – – – 0,1 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги Q 86,2 33,4 21,2 86,2 100,0 0,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок R – – – – – – 

Надання інших видів послуг S – – – – – – 
______________________ 

1 Дані на 01 січня 2021 року, для порівняння, перераховані відповідно до методологічних положень державного статистичного 
спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 №374.  
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Додаток 2 
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

по районах1  
на 1 квітня 2021 року 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

Структура 
боргу, 

% 

усього у т.ч. нарахованої  
за період  з початку поточного 

року 

тис.грн 

у % до суми 
заборгованості 

на 1 березня 
2021 

тис.грн 
у % до 

загальної суми 
заборгованості 

Дніпропетровська  
область 366568,5 97,0 77597,8 21,2 100,0 
      

райони      

Дніпровський 275890,4 96,4 61186,2 22,2 75,3 

Кам'янський 49943,5 100,7 6546,7 13,1 13,6 

Криворізький 29218,1 105,1 4426,3 15,1 8,0 

Нікопольський 7804,2 80,4 2234,1 28,6 2,1 

Новомосковський 375,1 62,7 31,1 8,3 0,1 

Павлоградський – – – – – 

Синельниківський 3337,2 88,5 3173,4 95,1 0,9 
______________________ 

1 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій 
територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами). 


