Прес-випуск
Стан виплати заробітної плати
на підприємствах, в установах, організаціях
міст і районів області станом на 1 березня 2019 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 березня
2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області становила 23,2 млн.грн, що складає
1,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2019р.
У порівнянні з 1 лютого 2019р. борг із виплати заробітної плати
зменшився на 187,5 тис.грн, або на 0,8%. Упродовж лютого погашено
заборгованість у Надвірнянському (у сумі 171,7 тис.грн) та Тлумацькому
(64,1 тис.грн) районах. Зменшення заборгованості відбулося у м.ІваноФранківську (на 214,2 тис.грн), Косівському (на 101,7 тис.грн),
Снятинському (на 19,4 тис.грн) та Городенківському (на 0,9 тис.грн) районах.
Водночас збільшилась сума боргу у Тисменицькому (на 297 тис.грн) та
Рогатинському (на 10 тис.грн) районах, м.Бурштині (77,5 тис.грн). У
м.Калуші сума заборгованості залишилась на рівні 1 лютого 2019р. і складала
703,1 тис.грн.
На підприємства обласного центру припадає 66,8% загальної суми
заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 20,2%,
Косівського – 3,8%, Городенківського – 1,6%, міст Бурштина – 4,1% та
Калуша – 3%, Рогатинського та Снятинського районів – по 0,3% та 0,2%
відповідно. На підприємствах решти міст та районів області заборгованість із
виплати заробітної плати відсутня.
Заборгованість підприємств області за рахунок бюджетних коштів
станом на 1 березня 2019р. відсутня.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати
в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 28,3%
суми боргу. У підприємств м. Бурштина, Городенківського, Косівського,
Рогатинського та Снятинського районів цей показник складає 100%,
Тисменицького району – 46,2%, м.Івано-Франківська – 13,5%.
У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати,
м.Івано-Франківську – 86,5% суми боргу, Тисменицькому районі – 53,8%
утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по
області цей показник складає 71,7%).
Довідки за телефоном: (0342)79-20-09; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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