
Стан  заборгованості з виплати заробітної плати 
працівникам області на 1 січня 2021 року 

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

організацій Вінницької області на 1 січня 2021 року становила 20,4 млн.грн, яка  
у порівнянні до попереднього місяця (до 1 грудня 2020р.) збільшилась на 11,0%. 

На економічно активних підприємствах заборгованість склала 5961,4 тис.грн 
(29,2% від загальної суми заборгованості), на підприємствах-банкрутах –  
13478,7 тис.грн (66,1%), на економічно неактивних підприємствах – 949,4 тис.грн 
(4,7%). 

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області 
становила 0,7%. 
           Із загальної суми заборгованості 68,7% невиплаченої заробітної плати 
припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств 
найбільша частка боргу перед працівниками оптової та роздрібної торгівлі; 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (9,1%).   

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно 
активних підприємств на 1 січня 2021 року становила 6,0 млн.грн, яка у порівнянні 
до попереднього місяця  (до 1 грудня 2020 р.) збільшилась на 65,1% або на  
2350,0 тис.грн. 

Своєчасно не розрахувались з працюючими на 12-ти економічно активних 
підприємствах та організаціях області. Кількість працівників, які своєчасно не 
отримали заробітну плату, склала 443 особи. Кожному з працівників, кому 
заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 13457 грн.  

У структурі загальної суми боргу з виплати заробітної плати по Вінницькій 
області вагома частина (66,1%) припадає на суб’єкти господарювання, щодо яких 
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або 
визнання їх банкрутами (підприємства-банкрути). Про наявність заборгованості з 
виплати заробітної плати повідомили 18 підприємств-банкрутів області, сума їх 
боргу на 1 січня 2021 року становила 13,5 млн.грн. 

На 1 січня 2021 року відсутня заборгованість перед працівниками з виплати 
заробітної плати у 16-ти районах області (Бершадському, Вінницькому, 
Гайсинському, Іллінецькому, Калинівському, Козятинському, Крижопільському, 
Літинському, Мурованокуриловецькому, Оратівському, Піщанському, 
Погребищенському, Томашпільському, Хмільницькому, Чернівецькому,  
Ямпільському) та у містах Козятині та  Хмільнику.   

 
    При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області.  
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