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ПРЕС-ВИПУСК 
 

Рівень оплати праці в області у 2012 році 
 

У 2012р. персоналу, зайнятому на підприємствах області та їх відокремлених 

підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, на оплату праці було 

спрямовано майже 36 млрд.грн. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла 

проти попереднього року приблизно на 13% і становила 3138 грн., що у 2,8 раза перевищує 

рівень мінімальної заробітної плати, визначений державою з 1 грудня  2012р. (1134 грн.). 

Загалом в області найбільш оплачуваними залишаються працівники фінансових 

установ, яким торік щомісячно нараховувалось у середньому по 5008 грн., та організацій, що 

надають комунальні та індивідуальні послуги, ведуть діяльність у сфері культури та спорту – 

по 3879 грн. У промисловості до таких належать підприємства по добуванню паливно-

енергетичних корисних копалин – 6203 грн., по добуванню корисних копалин, крім паливно-

енергетичних – 4308, а також металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів – 4299 грн.  

Водночас приблизно на третину не досягає середньообласної заробітна плата 

персоналу підприємств сільського господарства і становить 1999 грн., будівельних 

організацій – 2296 та установ охорони здоров’я і надання соціальної допомоги – 2304 грн. У 

промисловості останні місця за рівнем оплати праці посідають працівники, зайняті на 

підприємствах по виробництву шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 1331 грн., а 

також текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра – 1645 грн. 

У містах області у 2012р. найбільш вагомо оцінювались результати праці персоналу 

підприємств, розташованих у Тернівці – 4935 грн. та Кривому Розі – 3532 грн. Серед районів 

до таких належать Павлоградський – 5629 грн. та Петропавлівський – 5205 грн. Не гіршою, 

ніж у середньому по області була заробітна плата в Апостолівському районі і складала 3102 грн. 

Разом з тим, кожен працівник, зайнятий в економіці Софіївського району, у минулому 

році щомісячно міг розраховувати лише на 1989 грн., Томаківського – на 2018 грн. У містах 

області майже на 20% меншою за середню по області була грошова винагорода за працю у 

мешканців Новомосковська і складала – 2460 грн. 

Загалом за рівнем оплати праці Дніпропетровщина у 2012р. посіла четверте місце 

після м.Києва (4607 грн.), Донецької (3495) та Київської (3157грн.) областей. А найменшою 

була заробітна плата у Тернопільській та Херсонській областях і становила 2185 грн. і 2268 грн. 

відповідно. 
 
 

 

Начальник                                                                                           О.М. Шпильова 
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