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ПРЕС-ВИПУСК 
 

Рівень оплати праці в області у січні–вересні 2013 року 
 

У січні–вересні 2013р. персоналу, зайнятому на підприємствах області та їх 

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

праці було спрямовано майже 27 млрд.грн. Середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника зросла проти відповідного періоду попереднього року приблизно на 7% і становила 

3310 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати, визначений 

державою з 1 січня 2013р. (1147 грн.). 

Найбільш оплачуваними в області продовжують залишатись працівники, зайняті у 

сфері мистецтва, спору, розваг та відпочинку, яким упродовж січня–вересня  п.р. щомісячно 

нараховувалось у середньому по 6035 грн., а також фінансової та страхової діяльності – по 

5487 грн. У промисловості до таких належав персонал підприємств добувної промисловості і 

розроблення кар’єрів – 5208 грн., металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів – 4627 грн. і по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення – 

4174 грн.  

Водночас приблизно на третину не досягала середньообласної заробітна плата на 

підприємствах сільського, лісового та рибного господарства і становила 2311 грн., у 

будівельних організаціях – 2331 грн., а також в установах охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги – 2468 грн. У промисловості останні місця за рівнем оплати праці 

посіли працівники, зайняті на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 1726 грн. та по  виготовленню виробів з 

деревини, виробництву паперу та поліграфічної діяльності – 2217 грн. 

У містах області у січні–вересні 2013р. найбільш вагомо оцінювались результати 

праці на підприємствах, розташованих у Тернівці – 5942 грн. та у Кривому Розі – 3780 грн. 

Серед районів до таких продовжують належати Павлоградський – 5993 грн. та 

Петропавлівський – 5908 грн. Не гіршою за середню по області була заробітна плата в 

Апостолівському районі і складала 3316 грн. 

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

періоді п.р. щомісячно міг розраховувати лише на 2231 грн., Юр’ївського – на 2234 грн. У 

містах області приблизно на 20% меншою за середню по області була грошова винагорода за 

працю у мешканців Новомосковська та Синельникового і складала – 2582 грн. та 2621 грн. 

відповідно. 

Загалом за рівнем оплати праці Дніпропетровщина у січні–вересні 2013р. продовжує 

залишатись на четвертому місці після м.Києва (4946 грн.), Донецької (3713 грн.) та Київської 

(3342 грн.) областей. А найменшою була заробітна плата у Тернопільській та Херсонській  

областях і становила 2312 грн. і 2431 грн. відповідно. 
 

Начальник                                           О.М. Шпильова 
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