
Про ситуацію з погашення 

заборгованої заробітної плати та рівня заробітної плати станом на 01.08.2015 

За підсумками І півріччя 2015 року заробітна плата штатного працівника 

зросла на 410 гривень або на 15%, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року і 

склала 3150 гривень (по Україні – 3870 гривень), це 12 місце по Україні. 

Індекс реальної заробітної плати становив 75,7%, що на 0,4% менше середньо 

українського  показника (76,1%). Це 13 рейтингове місце по Україні. 
Найвищий рівень заробітної плати у працівників міст: Охтирка (4143 гривні), 

Суми (3567 гривень) та Конотоп (3295 гривень), а також Тростянецького (3510 
гривень), Охтирського (3175 гривень), Конотопського (3146 гривень) та 
Глухівського (3023 гривні) районів, найнижчий – у місті Лебедин (2399 гривень), 
Великописарівському (2315 гривень) та Буринському (2339 гривень) районах. 

Заробітну плату в межах мінімального розміру одержують 4,4% штатних 
працівників області. У галузевому розрізі найбільша частка низькооплачуваних 
працівників відмічено у сфері надання інших послуг (25,9%), у поштовій та 
кур’єрській діяльності – 18,7%. 

За моніторинговими даними загальна сума заборгованості із виплати заробітної 

плати, що обліковувалася на 83 підприємствах області на початок серпня цього року 

становила 95,7 млн. гривень, що на 23,7 млн. гривень (або на 33%) по відношенню 

до початку року.  

Борг обліковувався: 

на 56 економічно активних підприємствах – 45,9 млн. гривень (або 47,9%); 

на 19 підприємствах банкрутах – 47,9 млн. гривень (або 50%); 

на 8 неактивних – 2 млн. гривень (або 2,1%). 

За територіальною ознакою відсутня заборгованість з виплати заробітної 

плати на підприємствах Великописарівського, Глухівського, Охтирського, 

Тростянецького та Ямпільського районів. 

Найбільша сума боргу обліковується на підприємствах міст:  

Суми – 73,4 млн. гривень (76,7% від загальної заборгованості по області), 

Шостка – 9,3 млн. гривень (9,8%),  

Охтирка – 2,7 млн. гривень (2,8%), 

Конотоп – 2,7 млн. гривень (2,8%). 

Серед районів: Кролевецькому – 1,3 млн. гривень, Сумському –  

974,7 тис. гривень, Краснопільському – 586,4 тис. гривень. 

 

Перелік найбільших підприємств-боржників області 

ПАТ «СМНВО ім. М.В.Фрунзе» 

ВАТ «SELMI» 

ПАТ «Центролит» 

КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» 

ДП «Сумський облавтодор» та його філії 

Філія «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось» 

ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» 

ВАТ АК «Свема» 

ПАТ «Лебединський машзавод «Темп» 

КП «Електроавтотранс» 

Конотопський механічний завод ХДАВП 

ТОВ «Армапром» 

ПАТ «Конотопський арматурний завод» 


