
Стан  заборгованості з виплати заробітної плати 
працівникам області на 1 квітня 2021 року1 

 
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє. 
Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та 

організацій Вінницької області на 1 квітня 2021 року становила 20,7 млн.грн, яка у 
порівнянні до попереднього місяця (до 1 березня 2021р.) збільшилась на 3,0% , а 
порівняно до початку року (до 1 січня 2021р.2) зросла на 85,0%. 

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області 
становила 0,6%. 
           Із загальної суми заборгованості, більше ніж половина невиплаченої 
заробітної плати (57,1%) припадає на промислові підприємства області. Серед 
решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками сільського, 
лісового та рибного господарств (20,2%) та сфери транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності (12,2%).   
          Серед промислових підприємств області найбільше заборгували 
працівникам переробної промисловості (98,1%), з них 45,7% припадає на 
підприємства по виробництву хімічних речовин і хімічної продукції та 31,5%  на 
підприємства по виробництву гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої 
мінеральної продукції. 

Своєчасно не розрахувались з працюючими на 34-х активних підприємствах 
та організаціях області. Кількість працівників, які своєчасно не отримали заробітну 
плату, склала 1780 осіб. Кожному з працівників, кому заробітна плата 
виплачується із затримкою, в середньому заборговано 11616 грн.  

На 1 квітня 2021 року (згідно з Кодифікатором адміністративно-
територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим 
наказом Мінрегіону від 26.11.2020 №290 (зі змінами)) інформація по 
заборгованості із виплати заробітної плати  розробляється по новим районам 
області (Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Могилів-Подільському, 
Тульчинському, Хмільницькому). Найбільше заборгували працівникам 
Вінницького району 9153,3 тис.грн, відсутня заборгованість перед працівниками з 
виплати заробітної плати  у Тульчинському районі. 
__________ 
1 Узагальнення показників щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам області, 
починаючи з січня 2021 року здійснюється відповідно до Методологічних положень державного 
статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 
30.12.2020 № 374. 
2 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. 

 
     

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
 
 
Довідка за телефоном: (0432)  52 57 67 


