
Інформація з соціально-економічних питань  
станом на 20 червня 2015 року 

по Миколаївській області 

У травні п.р. проти попереднього місяця виробництво промислової 

продукції зменшилося на 8,1%, відносно травня 2014 року – на 8,3%. У січні–

травні п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг продукції 

скоротився на 13% (за 5 місяців 2014р. було одержано приросту на 0,5%). 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за травень 

2015 року становила 3 759,48 грн.  
Дані про розмір заробітної плати  

за видами економічної діяльності за травень 2015 року наведено у таблиці: 

 Нараховано в середньому штатному працівнику 

за місяць за оплачену 

годину грн. 
 

у % до 

грн. 
 

у % до 

квітня 

2015р. 

квітня 

2015р. 

травня 

2014р. 

середньог

о рівня по 

регіону 

мінімаль-

ної 

заробітної 

плати 

(1218 

грн.) 

Усього по області 3759,48 100,6 115,5 100,0 308,7 27,76 113,0 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 2814,74 115,3 130,6 74,9 231,1 19,16 120,6 

Промисловість 5162,20 90,7 116,1 137,3 423,8 36,99 103,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 1869,90 109,9 103,4 49,7 153,5 17,87 106,9 

Переробна промисловість 4543,13 83,5 118,3 120,8 373,0 32,63 94,8 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 7027,54 103,3 110,1 186,9 577,0 49,77 117,3 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 3613,20 101,5 121,3 96,1 296,7 25,61 116,5 

Будівництво 2684,07 98,6 124,3 71,4 220,4 20,82 112,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 3640,53 110,4 129,2 96,8 298,9 26,11 124,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 5513,25 106,0 124,2 146,6 452,6 40,05 114,5 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 2029,98 107,5 109,4 54,0 166,7 14,35 115,2 

Інформація та телекомунікації 3466,73 101,2 116,0 92,2 284,6 24,75 115,4 

Фінансова та страхова діяльність 4936,40 95,5 108,6 131,3 405,3 35,66 108,7 

Операції з нерухомим майном 2712,91 108,1 142,6 72,2 222,7 19,68 122,4 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 3862,24 98,4 129,1 102,7 317,1 29,23 111,3 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 2401,55 104,9 113,5 63,9 197,2 18,18 118,3 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 3656,11 106,2 109,2 97,3 300,2 26,72 123,8 

Освіта 2770,79 106,8 105,4 73,7 227,5 23,75 122,3 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 2708,92 108,5 110,8 72,1 222,4 18,45 121,6 

Мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 2629,92 107,6 110,8 70,0 215,9 20,63 121,8 



Надання інших видів послуг 2364,71 118,9 141,9 62,9 194,1 17,52 128,0 

Індекс реальної заробітної плати по Миколаївській області за травень 2015 

року до квітня 2015 року становив 98,4%, до травня 2014 року – 70,4%. 

За січень-травень п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року 

темп зниження реальної заробітної плати становив 76,5%. 

Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах травня 2015 року, за 

інформацією Міністерства соціальної політики України, у розрахунку на місяць 

для працездатних осіб склав 2 580 грн.  

За рівнем заробітної плати серед регіонів країни Миколаївщина посіла 

6 місце. Вищою, ніж у Миколаївській області, заробітна плата була у Донецькій
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(5043 грн.), Дніпропетровській (4248 грн.), Запорізькій (3946 грн.), Київській 

(3899 грн.) областях та м.Києві (6656 грн.). 

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, 

установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично 

малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) на 1 червня 

2015 року склала 50 908,9 тис. грн. 

Дані щодо заборгованості із  заробітної плати 

 за видами економічної діяльності на 1 червня 2015 року наведені в таблиці: 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн. 

усього 

у т.ч. підприємства (установи, організації) 

економічно 

активні 

підприємства-

банкрути
1 

економічно 

неактивні 

усього 

у % до 

загаль-

ної  

суми 

усього 

у % до 

загаль-

ної  

суми 

усього 

у % до 

загаль-

ної 

суми 

Усього 50908,9 27189,7 53,4 23719,2 46,6 – – 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 1140,1 59,1 5,2 1081,0 94,8 – – 

Промисловість 34963,9 15054,6 43,1 19909,3 56,9 – – 

Добувна промисловість 

і розроблення кар’єрів 1068,2 20,1 1,9 1048,1 98,1 – – 

Переробна промисловість 33666,8 15005,7 44,6 18661,1 55,4 – – 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – – – – – – – 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 228,9 28,8 12,6 200,1 87,4 – – 

Будівництво 4751,5 4751,5 100,0 – – – – 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 61,5 – – 61,5 100,0 – – 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 4221,7 4221,7 100,0 – – – – 

Тимчасове розміщування 

й організація харчування – – – – – – – 

Інформація та телекомунікації 23,9 23,9 100,0 – – – – 

Фінансова та страхова діяльність 261,0 – – 261,0 100,0 – – 

Операції з нерухомим майном 2108,0 40,8 1,9 2067,2 98,1 – – 

Професійна, наукова та технічна 3137,3 2798,1 89,2 339,2 10,8 – – 
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діяльність 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 64,7 64,7 100,0 – – – – 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування – – – – – – – 

Освіта 71,4 71,4 100,0 – – – – 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 42,6 42,6 100,0 – – – – 

Мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 61,3 61,3 100,0 – – – – 

Надання інших видів послуг – – – – – – – 

Сума заборгованої заробітної плати склала 6,3 % фонду оплати праці за 

травень 2015 року.  

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ 

та організацій у квітні п.р. становила 207 тис. осіб і відносно березня 

збільшилась на 28 осіб.  
Рівень завантаження працівників у квітні п.р. відповідно до встановленої 

тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 98,6% штатної 
кількості (204,1 тис. осіб) 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих 

безробітних за місяць зменшилась на 7% і на кінець травня 2015 року 

становила 16910 осіб. Порівняно з кінцем травня минулого року кількість 

безробітних зросла на 7%. Допомогу по безробіттю отримували 72% осіб, які 

мали статус безробітного. 
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 

2015 року становив 2,3% середньорічної кількості населення працездатного 
віку, що на 0,2 в.п. менше, ніж у попередньому місяці, проте на 0,1 в.п. більше, 
ніж на кінець травня 2014 року. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю у травні 2015 року, становила 12264 особи. Середній розмір 

допомоги по безробіттю склав 1052,85 грн., що на 13,6% нижче законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до служби зайнятості, порівняно з травнем 2014 року, зросла на 

0,3 тис. (на 18,7%) і на кінець травня п.р. становила 1,7 тис.  
За сприяння державної служби зайнятості у травні 2015 року було 

працевлаштовано 1720 осіб, що менше на 33,4%, ніж у попередньому місяці, та 
на 17,6%, ніж у травні 2014 року. 

 
 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2015 року по Україні становив 

102,2%, по області – 102,3%, з початку року – 140,1% та 141,1%, відповідно.  

На споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні 

напої подорожчали на 3,4%. 

У квітні 2015 року субсидії на відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг отримували 6,3% домогосподарств області.  
У січні–квітні п.р. за субсидіями цього виду звернулось 14,2 тис. 

домогосподарств. Призначено субсидії 17,1 тис. домогосподарств (з 
урахуванням домогосподарств, які звернулися за ними наприкінці 2014 року. 



Загальна сума призначених субсидій склала 3413,3 тис.грн. Середній розмір 
субсидії, призначеної на одне домогосподарство, у квітні 2015 року становив 
158,7 грн. проти 20,9 грн. у квітні 2014 року. 

Крім того, у січні–квітні 2015 року за субсидіями готівкою на 
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 
пічного побутового палива звернулось 8,8 тис. домогосподарств, призначено 
субсидії 7,7 тис. домогосподарств (87,5% від кількості домогосподарств, які 
звернулись). 

Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на 

відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива, становила 10306,2 тис.грн. Середній розмір 

призначеної у квітні 2015 року субсидії цього виду на одне домогосподарство 

становив 1242,8 грн. проти 846,9 грн. у квітні 2014 року. 
Упродовж січня–квітня 2015 року населенням отримано субсидії готівкою 

на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 
пічного побутового палива на загальну суму 2717,9 тис.грн. 

У січні–квітні 2015 року населенням області сплачено за житлово-

комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 524,2 

млн.грн. (100,6% нарахованої за цей період суми). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг 
упродовж квітня збільшилась на 16,8 млн.грн. (на 7,4%) і на кінець місяця 

становила 242,7 млн.грн. Термін заборгованості за спожиті послуги склав 

1,9 місяця. 

Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 33,6% власників 

особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 20,5%, 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,1%, вивезення 

побутових відходів –15,4%, централізоване водопостачання та водовідведення – 

12,4%, електроенергію – 1,4% власників особових рахунків. 

 

 
Підготовлено відділом з соціально-

економічних питань облпрофради 

за даними Міністерства соціальної 

політики України та Головного управління 

статистики у Миколаївській області 


