
Про ситуацію з погашення заборгованої заробітної плати та рівня заробітної 

плати в  Сумській області станом на 01.04.2015 
 

За моніторинговими даними на 01 квітня 2015 року борг із виплати заробітної 

плати обліковувся на 76 суб'єктах господарювання на загальну суму  

80,1 млн. гривень і зменшився до показника попереднього місяця на  

6,9 млн. гривень. Борг працівникам бюджетної сфери області відсутній. 
 

Економічно активні підприємства області утримували 30,2 млн. гривень від 

суми загального боргу, або 37,7 %, у тому числі:  

державної форми власності – 9 млн. гривень (або 29,7 %),  

приватної – 20,5 млн. гривень (або 67,9%;),  

комунальної – 727,9 тис. гривень (або 2,4 %). 

Борг на підприємствах-банкрутах становив 47,4 млн. гривень. Це на  

1,1 млн. гривень (або на 2,1%) менше до початку року. 

На 10 економічно недіючих підприємствах, сума боргу становила  

2,4 млн. гривень, або 3,0%. 
 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, за підсумками 

січня-лютого 2015 року по області у 2,3 раза перевищила розмір прожиткового 

мінімуму для працездатної особи та мінімальну заробітну плату, визначених 

державою і становила 2 856 гривень, що на 267 гривень або на 10,3% більше у 

порівнянні до відповідного періоду 2014 року і склала 80,8% заробітної плати по 

Україні (3 536 гривень). За рівнем заробітної плати область посіла 14 рейтингове 

місце по Україні. 

Найвищу заробітну плату нараховано працівникам, зайнятих фінансовою та 

страховою діяльністю – 4 309 гривень,професійною, науковою та технічною 

діяльністю – 4 294 гривні, у лісовому господарстві та лісозаготівлі –  

3 729 гривень, транспорту – 3 457 гривень. Заробітна плата працівників, зайнятих у 

промисловості становила 3 577 гривень, у сільському господарстві – 2 128 гривень, 

освіти – 2 473 гривень, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку − 2 278 гривень, 

охорони здоров’я – 2 215 гривень. 
 

 

 

 

 

 

Перелік найбільших підприємств-боржників області 

 

ВАТ «SELMI» 

ПАТ «Центролит» 

ПАТ «СМНВО ім. М.В.Фрунзе» 

КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» 

ДП «Сумський облавтодор» та його філії 

ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» 

ВАТ АК «Свема» 

ПАТ «Лебединський машзавод «Темп» 
 


