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Заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує

інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень

життя населення. Вона є показником досягнень і прорахунків суспільства. Так,

середньомісячна заробітна плата штатних працівників Харківської області у січні–

грудні 2018 року становила 7657 грн, що в 2,1 рази більше розміру мінімальної

заробітної плати в Україні (3723 грн) (дані щодо заробітної плати викладені на

сайті Головного управління статистики у Харківській області у рубриці

Статистична інформація http://uprstat-new.ic.kharkov.ua/serednomisiachna-nominalna-zarobitna-

plata-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti ).

Проблема несвоєчасної виплати заробітної плати – одна з найгостріших

соціальних проблем, яка до цього часу не розв'язана, чим порушуються права

працівників на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, своєчасне

одержання винагороди за працю, гарантовані статтями 43 та 48

Конституції України.

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно
невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників: штатним
працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства –
сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Ця
сума включає всі нарахування в грошовій і натуральній формах з фонду оплати
праці (за винятком обов’язкових утримань), строк виплати яких минув до кінця
місяця, у якому вони повинні бути виплачені.
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Розробка інформації щодо заборгованості перед працівниками із виплати
заробітної плати передбачена розділом II "Заборгованість перед працівниками із
заробітної плати та виплат із соціального страхування" форми № 1-ПВ (місячна)
"Звіт із праці", яку подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних
осіб.

Формування сукупності звітних одиниць (респондентів) здійснюється на
державному рівні один раз на рік. Для відбору звітних одиниць як критерій
застосовується показник середньої кількості працівників. В обстеженні
підприємств із питань статистики праці беруть участь звітні одиниці з середньою
кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи штатних працівників,
сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами).

З урахуванням міжнародної практики, обстеження підприємств із
питань статистики праці організовано на основі комбінованого підходу, за
яким респонденти із середньою кількістю працюючих 50 і більше осіб
обстежуються на суцільній основі, а із середньою кількістю працівників від
10 до 49 осіб включно – з використанням вибіркового методу.

Інформація згідно з показниками розділу ІІ форми № 1-ПВ (місячна)
щодо заборгованості з виплати заробітної плати збирається та розробляється
щомісячно за трьома категоріями підприємств:

- економічно активні;
- суб’єкти господарювання (юридичні особи), щодо яких

реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (підприємства-банкрути);

- підприємства, які призупинили або припинили діяльність і не
повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивні).

http://uprstat-new.ic.kharkov.ua/serednomisiachna-nominalna-zarobitna-plata-za-vydamy-ekonomichnoi-diialnosti


Економічно активні підприємства та підприємства-банкрути
звітують за розділом ІІ форми № 1-ПВ (місячна) лише за наявності
заборгованості з виплати заробітної плати. Респондент, що повідомив про
наявність заборгованості у будь-якому звітному періоді упродовж року, і надалі
щомісяця надає звіт із заповненими даними розділу ІІ до повного погашення
боргу, що підтверджується поданням звіту з незаповненим розділом ІІ. У
наступних періодах за цим розділом підприємство не зобов’язано звітувати.
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На початок 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати
штатним працівникам Харківської області зросла на 20,9%, в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. Станом на 01 січня 2019 року загальна
сума заборгованості складає 271,5 млн.грн, що у % до фонду оплати
праці за грудень 2018 року становить 5,2%. Серед регіонів України у
2018 р. Харківська область посіла 21 місце за цим показником.

За видами економічної діяльності найбільша заборгованість, на жаль,
вже традиційно, спостерігається у промисловості - 251,4 млн.грн (92,6% від
загальної суми боргу) (дані щодо заборгованості викладені на сайті Головного
управління статистики у Харківській області у рубриці Експрес-випуски
http://uprstat-new.ic.kharkov.ua/ekspres-vypusky).

Основна сума боргу із виплати заробітної плати штатним працівникам
економічно активних підприємств у Харківській області на 01 січня 2019 р.
утворена підприємствами м. Харкова (76,5% до загальної суми заборгованості
працівникам економічно активних підприємств 42,7 млн.грн), зокрема: у
Індустріальному (35,1%), Московському (17,3%) та Основ'янському районах
(13,6%) м. Харкова.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не

виплачено заробітну плату станом на 01.01.2019, становила 3,4 тис. осіб і

збільшилась протягом 2018 року на 0,3 тис. осіб, або на 11,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати у розрахунку на одного працівника

зросла і станом на 01.01.2019 становила 12,4 тис.грн (на 01.01.2018 – 11,5

тис.грн).

Код 
ЄДРПОУ

Назва підприємства

Сума боргу у % до 
заборгованості із виплати 

заробітної плати працівникам 
економічно активних 

підприємств

5808853
ПАТ "Харківський підшипниковий 
завод"                                                                                                                   

26,8

375250 ДП Івашківський спиртзавод                                                                                                   11,8

381870
ПАТ "Харківський хлібокомбінат 
"Слобожанський"                                                                                                              

11,7

8326540
КП "Зміївський ремонтний 
енергомеханічний завод"                                                                                                      

8,4

14309764
ДП "Харківський завод 
транспортного устаткування"                                                                                                  

7,9

Перелік економічно активних підприємств з найбільшою 
сумою заборгованості із виплати заробітної плати 

у Харківській області на 01.01.2019

http://uprstat-new.ic.kharkov.ua/ekspres-vypusky
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Основна сума боргу із виплати заробітної плати працівникам
підприємств-банкрутів (суб'єктів господарювання, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом) у Харківській області на 01.01.2019 утворена
підприємствами промисловості (97,6% від суми заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів 216,9 млн.грн).

Перелік підприємств-банкрутів з найбільшою сумою 
заборгованості із виплати заробітної плати у Харківській області 

на 01 січня 2019 року 

Код ЄДРПОУ Назва підприємства

Сума боргу у % до 
заборгованості із виплати 

заробітної плати працівникам  
підприємств-банкрутів

14308894
Харківське державне авіаційне 
виробниче підприємство                                                                                                       

84,9

39121098 ТОВ "Хлібозавод "Салтівський"                                                                                                3,4

30590422
ДП "Харківський завод 
шампанських вин"                                                                                                             

2,9

1128506
Завод технічного 
обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки "ТОРА" ХДАВП                                                                                              

2,8

1056356
ВАТ "Ізюмський 
тепловозоремонтний завод"

2,3

Кількість працівників підприємств-банкрутів, яким не виплачено

заробітну плату станом на 01.01.2019, становила 5,7 тис. осіб і збільшилась

протягом 2018 року на 0,3 тис. осіб, або на 4,7%. Заборгованість із виплати

заробітної плати у розрахунку на одного працівника зросла і станом на

01.01.2019 становила 38,3 тис.грн (на 01.01.2018 – 34,6 тис.грн).

Інформація по підприємствах, стосовно яких господарським судом
прийнято ухвали про ліквідацію та відповідно задоволення (погашення) усіх
вимог кредиторів, у тому числі щодо погашення заборгованості з виплати
заробітної плати або визнання його неплатоспроможності щодо її виплати,
виключається із кола обстеження. Тобто суми заборгованості з розділу II
звіту за ф. № 1-ПВ (місячна) у наступні періоди після ліквідації до бази
даних не вносяться.

У випадках прийняття господарським судом ухвали про припинення
провадження у справі про банкрутство дані щодо заборгованості з виплати
заробітної плати такого підприємства обліковуються у категорії економічно
активних до кінця звітного року, незалежно від того, чи здійснює воно
економічну діяльність. У разі невідновлення господарської діяльності
одиниця виключається з обліку, а інформація щодо суми боргу
обліковується в категорії економічно неактивних підприємств,
починаючи з січня наступного за звітним року.

Сума боргу із виплати заробітної плати працівникам економічно
неактивних підприємств у Харківській області на 01.01.2019 становила 4,4%
до загальної суми заборгованості (12,0 млн.грн).

Код ЄДРПОУ Назва підприємства

Сума боргу
у % до заборгованості 
із виплати заробітної 

плати економічно 
неактивних 
підприємств

14308262
ДП "Харківський завод 
електроапаратури"                                                                                                            

39,5

38156596 ТОВ "Золотий урожай Харків" 21,4

120980 ПАТ "Теплоенергомонтаж" 16,3

Перелік економічно неактивних підприємств з найбільшою 
сумою заборгованості із виплати заробітної плати у Харківській 

області на 01 січня 2019 року 
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На сайті Головного управління статистики у Харківській області
www.kh.ukrstat.gov.ua можна ознайомитись зі статистичними виданнями у
рубриці Публікації, статистичною інформацією у рубриці Статистична інформація,
Експрес-випуски та Інфографіка.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні поширення
інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області
за телефонами: (057) 706 26 98; (057) 706 26 36; (057) 706 26 71, або за
адресою: кім. 203, 225, вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна.

Інформаційний бюлетень "Заборгованість із виплати заробітної
плати" на 01 січня 2019 року Випуск № 1

Наступне видання у І декаді травня 2019 р.

Відповідальна за випуск О.А. Глухова

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

