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Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата  
штатних працівників по містах і районах 

за січень–грудень 2016 року 
 

Нараховано в середньому за 
місяць працівнику 

у % до 

 
Середньо-
облікова 
кількість 

працівників,  
осіб 

Відпрацьовано 
у середньому 
працівником, 

годин грн середнього 
рівня по 
регіону 

2015р. 

Чернівецька область 116550 1623 3828 100,0 125,5 
м.Чернівці 63311 1677 4102 107,2 127,3 
м.Новодністровськ 2463 1688 6343 165,7 140,2 
райони      
Вижницький 5470 1437 3452 90,2 113,3 
Герцаївський 2462 1567 3685 96,3 129,1 
Глибоцький 5038 1559 3269 85,4 113,6 
Заставнівський 4124 1573 3375 88,2 131,2 
Кельменецький 2863 1434 3308 86,4 133,7 
Кіцманський 6024 1579 3136 81,9 121,4 
Новоселицький 6251 1646 2929 76,5 119,9 
Путильський 3355 1515 4109 107,3 128,0 
Сокирянський 3394 1625 3283 85,8 102,8 
Сторожинецький 7101 1569 3618 94,5 123,3 
Хотинський 4694 1521 3238 84,6 125,3 

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної 
операції. 
 
Методологія та визначення 
Заробітна плата включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату 
за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування (податок на доходи фізичних осіб, 
військовий збір). 
 
Штатні працівники - це особи, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і 
отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце 
роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або в додатковій відпустці по догляду 
за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу 
за призовом під час мобілізації), працюючих за цивільно-правовими договорами. 

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/


Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження  
"Обстеження підприємств із питань статистики праці", яке охоплює юридичні особи та 
відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

Інформація формується по регіону за видами економічної діяльності на рівні секцій і розділів 
відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД -   
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar).  

 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/mp_op_sp.zip 
Інструкція зі статистики заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2004/5/inst_st_zarplat.zip 
Інструкція зі статистики кількості працівників: 
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2006/466/inst_kilki_prac.zip 
 
 
Перегляд даних 
Дані є остаточними і не переглядаються. 

 
 
 
 
 
 
 

Довідки за телефоном: (0372) 58-15-60 
Більше інформації: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/runok/oplsoc.html 

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2016/oplpr.html 
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