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Заборгованість із заробітної плати в області у 2012 році 

 
За станом на 1 січня 2013р. загальна сума нарахованої, але не сплаченої заробітної 

плати в області складає 10,4 млн.грн., приблизно 60% якої припадає на промислові 
підприємства, ще 14% – на організації, що надають комунальні та індивідуальні послуги, 
ведуть діяльність у сфері культури та спорту. Загалом торік борги із заробітної плати в 
області поменшали майже на третину. 

Упродовж 2012р. повністю або майже повністю розрахувались із персоналом у 
фінансових установах, будівельних організаціях, а також на підприємствах по виробництву 
транспортних засобів та устатковання.  

Майже удвічі поліпшився стан своєчасних розрахунків із заробітної плати у сфері 
діяльності підприємств по виробництву машин і устатковання та установ, що здійснюють  
операції з нерухомим майном, здають в оренду, ведуть інжиніринг та надають послуги 
підприємцям, на чверть – підприємств металургійного виробництва та виробництва готових 
металевих виробів, сільського господарства, а також торгівлі, ремонту автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого вжитку. 

Позбулися цього явища на підприємствах, розташованих у містах Кривому Розі та 
Першотравенську. Разом з тим торік поновилися борги із заробітної плати на підприємствах 
Апостолівського району і за станом на 1 січня 2013р. досягли 599 тис.грн., 
м.Синельникового (208 тис.грн.), Новомосковського району (132 тис.грн.) тощо. 

При загальному поліпшенні ситуації знов від несвоєчасних розрахунків за 
відпрацьований час почав потерпати персонал підприємств по виробництву транспортних 
засобів та устатковання, якому за станом на 1 січня 2013р. не виплачено трохи більше 
1 млн.грн., по добуванню корисних копалин, крім паливно-енергетичних – 346 тис.грн, а 
також по обробленню деревини та по виробництву виробів з деревини – 132 тис.грн. На 18% 
зросла заборгованість із заробітної плати в організаціях, що надають комунальні та 
індивідуальні послуги, ведуть діяльність у сфері культури та спорту. 

У загальній сумі нарахованої, але не сплаченої за станом на 1 січня 2013р. заробітної 
плати, трохи більше 3 млн.грн., або 31% складають кошти, які належить виплатити 
персоналу економічно активних підприємств, приблизно 5 млн.грн. (51%) – підприємств, що 
знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника, решта – 
підприємств, які припинили свою діяльність і не надали інформації щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати. 

На початок 2013р. за обсягами несвоєчасних розрахунків із працівниками 
Дніпропетровщина посіла двадцяте місце серед решти регіонів України. Загалом найбільш 
складною залишається ситуація у Донецькій, а також у Харківській областях, де загальна 
сума заборгованої працівникам платні складає приблизно 173 млн.грн. і 89 млн.грн. 
відповідно. 
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