Стан виплати заробітної плати
на підприємствах, в установах, організаціях
міст і районів області станом на 1 листопада 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 листопада
2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області становила 36,4 млн.грн, що складає
2,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р.
Порівняно з 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати зменшився
на 3,3 млн.грн, або на 8,2%. Зменшення заборгованості спостерігалося у
Рогатинському (на 4,7 млн.грн), Городенківському (на 142,6 тис.грн) районах,
м.Івано-Франківську (на 113,5 тис.грн) та Надвірнянському районі (на 1,2
тис.грн). Водночас, збільшення суми боргу упродовж жовтня відбулося у містах
Калуші (на 104,4 тис.грн) та Бурштині (на 73 тис.грн), Косівському (на 938,3
тис.грн), Богородчанському (на 418,4 тис.грн), Тисменицькому (на 129,6
тис.грн) та Тлумацькому (на 81,7 тис.грн) районах.
На підприємства обласного центру припадає 45,8% загальної суми
заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району –
15,2%, Косівського – 14,4%, Тисменицького – 10,9%, Богородчанського –
5,5%, Городенківського – 2,4%, Тлумацького – 0,8% та Надвірнянського –
0,7%, міст Бурштина та Калуша – 2,2% та 2,1% відповідно. На підприємствах
решти міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
Заборгованість підприємств області за рахунок бюджетних коштів станом
на 1 листопада 2018р. склала 12,5 млн.грн, з них у підприємств Рогатинського
району – 5,5 млн.грн, Косівського – 4,3 млн.грн, Богородчанського – 2 млн.грн
та Городенківського – 0,7 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 53,1% суми
боргу. У підприємств м.Бурштина, Богородчанського, Городенківського,
Косівського, Рогатинського та Тлумацького районів цей показник складає 100%,
Тисменицького та Надвірнянського районів – 34,5% та 34,4% відповідно,
м.Івано-Франківська – 18,6%.
У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, м.ІваноФранківську – 81,4% суми боргу, Надвірянському районі – 65,6%,
Тисменицькому районі – 65,5% утворено на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (по області цей показник складає 46,9%).
Заробітна плата штатних працівників
та стан її виплати у жовтні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної
заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та
їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і
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більше осіб у жовтні 2018р. становив 7740 грн, що у 2,1 раза перевищує
законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у жовтні 2018р. спостерігався на
виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших
транспортних засобів, в сфері транспорту, на виробництві гумових і
пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній
промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по
області на 45,4% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати
зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності, в сфері надання інших видів
послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області).
Заробітна плата у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. зменшилась на
0,3%, а відносно жовтня 2017р. – збільшилась на 23,1%.
Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р.
становив 98,3%, відносно жовтня 2017р. – 112,7%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,
установ, організацій області на 1 листопада 2018р. становила 36,4 млн.грн, що
складає 2,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р., та 1,3% суми
заборгованості
по
державі.
Упродовж
жовтня
2018р.
сума
заборгованості зменшилась на 8,2%.
Станом на 1 листопада 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок
бюджетних коштів склав 12,5 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості 53,1% припадає на економічно
активні підприємства, 46,9% – на підприємства, щодо яких реалізовуються
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
підприємства промисловості (59,8% від загальної суми) та сферу охорони
здоров’я (30,7%).

До Дня залізничника
Головне управління статистики інформує. На кінець 2017 року
експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування в області
склала 494 км. На 1000 квадратних кілометрів території області припадає 35,5
км залізничних колій. За їх щільністю Івано-Франківщина посідає 11 місце
серед регіонів України.
У січні–вересні 2018 року рухомим складом залізниці відправлено 5,6
млн.т вантажів, що на 36,9% більше, ніж за аналогічний період торік.
Залізничним транспортом перевозяться, в основному, мінерально–будівельні
матеріали, хлібні вантажі, нафта і нафтопродукти, лісові вантажі, брухт чорних
металів. Найбільша частка у загальному обсязі відправлених вантажів припадає
на цемент – 29,2%.
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У січні–вересні поточного року залізницею відправлено 1,9 млн.
пасажирів (за аналогічний період минулого року – 2,1 млн. пасажирів). Із
загального обсягу понад 57% перевезень здійснено в приміському сполученні.
Довідково: Відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2002
року № 1140/2002 День залізничника відзначається щорічно 4 листопада.
До Дня працівника соціальної сфери
Головне управління статистики інформує. Упродовж 2017 року в області
діяли 19 територіальних центрів соціального обслуговування, роботу яких
забезпечували 1,2 тис. працівників, з них 0,8 тис. – у сільській місцевості. Ними
обслуговано 39,3 тис. громадян, які перебували у складних життєвих обставинах
і потребували надання соціальних послуг, у тому числі надомним
обслуговуванням було охоплено 9,2 тис. одиноких громадян та осіб з
інвалідністю.
Одна з найбільш соціально важливих проблем, що потребує невідкладної
уваги суспільства, – проблема дитячої бездоглядності. В області
функціонують 2 центри соціально-психологічної реабілітації дітей, діяльність
73 працівників яких направлена на вирішення проблеми соціальної адаптації та
корекції девіантної поведінки дитини. За 2017 рік цими працівниками проведена
робота зі 195 дітьми.
Для осіб, що опинилися в складних життєвих
обставинах та
залишилися бездомними, функціонують 2 заклади на 50 місць, 19
працівниками яких упродовж 2017 року обслуговано 338 осіб.
Крім того, в області функціонують 6 будинків-інтернатів для дорослих та
осіб з інвалідністю (по 3 геріатричні пансіонати тапсихоневрологічні інтернати)
та 3 дитячі будинки-інтернати, в яких на кінець минулого року перебували
880 дорослих та 270дітей.
Державна підтримка малозабезпечених верств населення в області
здійснюється шляхом надання сім’ям з обмеженим достатком державної
соціальної допомоги, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та
грошових субсидій на придбання палива, інших соціальних виплат та
компенсацій.
Упродовж 2017 року державну соціальну допомогу призначено
82,7 тис.
малозабезпеченим сім’ям на
загальну
суму200,8 млн.грн,
середньомісячний
розмір
допомоги
у
розрахунку
на
одну
сім’ю становив 2429 грн (в середньому по Україні – 2561 грн). Державну
допомогу у минулому році було призначено також 39,1 тис. сімей з дітьми.
Зокрема, одноразову допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами минулого
року надано 9,2 тис. жінок, середній розмір якої склав 1699 грн (в середньому
по Україні – 1709 грн), виплату одноразової допомоги при народженні дитини
одержали 15 тис. осіб, середній розмір якої становив 10462 грн (в середньому по
Україні – 10360 грн), щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку отримували 9,5 тис. осіб, її середній розмір становив 133
грн (в середньому по Україні – 124 грн), 18 осіб отримали одноразову
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допомогу та щомісячні виплати при усиновленні дитини, середній розмір
одноразової допомоги склав 11239 грн, щомісячної – 963 грн.
Протягом
січня–вересня
2018 року
призначено
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг –
86,9 тис. домогосподарств на суму 34,2 млн.грн, субсидії готівкою на
придбання
скрапленого
газу та
пічного палива призначено18,2 тис.
домогосподарств на суму 54,6 млн.грн.
Довідково: щорічно в першу неділю листопада в Україні відзначається
свято працівників, які стоять на захисті прав і свобод соціально незахищених
верств населення, щодня турбуються про підвищення рівня державної
соціальної допомоги сім’ям з обмеженим достатком, інших соціальних виплат
та компенсацій.
День працівників соціальної сфери встановлено Указом Президента
України від 13 квітня 1999 року № 374/99.

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської
області
у січні–вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р.
підприємствами області виконано будівельних робіт на суму1989 млн.грн, або
2,3% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 127,2%.
Серед регіонів України за індексом будівельної продукції ІваноФранківщина посіла 4 місце, за обсягом виконаних будівельних робіт – 12
місце.
Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем
минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у
1,8 раза. Водночас зведення будівель зменшилося на 11,7%, у т.ч.
нежитлових – на 16,8%, житлових – на 3,8%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
53,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 40,5% та 6,4% відповідно.
До Дня автомобіліста та дорожника
Головне управління статистики в області інформує. Автомобільним
транспортом здійснюється понад три чверті загальнообласних обсягів
комерційних вантажних та пасажирських перевезень. Упродовж січня–вересня
2018р. автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
області замовникам доставлено 3,8 млн.т вантажів, виконано автотранспортну
роботу в обсязі 813,3 млн.ткм. Послугами автотранспортних перевізників
скористалися 50,3 млн. пасажирів, обсяг пасажирообороту склав 967,9
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млн.пас.км, що на 12,1% більше обсягів аналогічного періоду попереднього
року.
Мережа автомобільних доріг загального користування області на кінець
2017р. становила 4,1 тис.км доріг з твердим покриттям. На 1000 квадратних
кілометрів території припадало 296 км автодоріг з твердим покриттям (по
Україні – 277 км). За щільністю автомобільних доріг область посіла 12 місце
серед регіонів держави. За типами покриття доріг в області переважаютьчорне
шосе і чорні гравійні дороги –2,2 тис.км (53,8% від загальної протяжності
доріг) та дороги з асфальтобетонним покриттям – 0,8 тис.км (19,2%). Найбільш
наближеними до європейських стандартів є автомобільні дороги
загальнодержавного значення I та IIкатегорій, частка яких становить 11,3% від
загальної протяжності доріг в області (в Україні – 9,1%).
За даними Служби автомобільних доріг в області, протягом 2017р. у
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг
загального користування із державного та місцевого бюджету було направлено
коштів на суму 756,3 млн.грн, з них 619,4 млн.грн з державного та 136,9 млн.грн
– з місцевого бюджетів.
Довідково: День
автомобіліста
і
дорожника
з
1993
року
відзначається щорічно в останню неділю жовтня згідно з Указом
Президента України.
Зовнішня торгівля області товарами у січні–серпні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2018р.
становили 610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6 млн.дол. США. Проти січня–
серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,5 раза.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.
Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область
посіла перші місця.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі
105 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,
Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
385,2 млн.дол. США або 63,1% загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні з січнем–серпнем 2017р. в 1,6 раза.
У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з
деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного
походження.
У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на
443,7 дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.
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В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Білорусі, Китаю, Польщі, Румунії, Болгарії.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 237,9 млн.дол. США або 43,2% від
загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–серпня 2017р. на
1,8%.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги
мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас
та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.
До Дня працівників харчової промисловості
Головне управління статистики інформує. Харчова промисловість ІваноФранківщини вирізняється виробництвом різноманітної продукції, серед якої –
молочні та м’ясні продукти, хліб та хлібобулочні вироби, борошняні та цукрові
кондитерські вироби, борошно, крупи, фруктові та овочеві соки, рослинні чаї,
алкогольні та безалкогольні напої тощо.
У виробництві харчових продуктів та напоїв у січні–серпні 2018р. було
зайнято 4,2 тис. осіб або 9,9% кількості працюючих у промисловості.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в галузі за січень–
серпень 2018р. зросла у порівнянні з відповідним періодом 2017р. на 22,7% і
склала 5260 грн.

Серед найбільших підприємств Івано-Франківщини з виробництва
продуктів харчування та напоїв – товариства з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Варто», «Птахофабрика Снятинська Нова»,
«Імперово-Фудз», «Лігос», «Калуський комбінат хлібопродуктів», «Лео Сіті
Інвест», «Іва-Арт», товариства з додатковою відповідальністю «ІваноФранківський міськмолокозавод» та «Івано-Франківський хлібокомбінат»,
акціонерне товариство «Городенківський сирзавод», дочірне підприємство
«М’ясопереробний комплекс «Росана» ТОВ «Росан-Агро».
Підприємствами галузі у 2017р. реалізовано продукції на 3,5 млрд.грн, що
становить 7,1% загального обсягу реалізації промисловості області.
З початку 2018р. на підприємствах харчової промисловості
спостерігається позитивна динаміка виробництва. У січні–серпні п.р. порівняно
з січнем–серпнем 2017р. індекс промислової продукції склав 143,7%. Зростання
відбулося у виробництві молочних продуктів на 7%, м’яса і м’ясних продуктів –
на 13%, готових кормів для тварин – в 1,7 раза, у переробленні та консервуванні
фруктів і овочів – у 2,3 раза, виробництві інших харчових продуктів – у 3,5 раза.
Серед видів продукції спостерігалося збільшення виробництва курей, курчат
(тушок) свіжих чи охолоджених (у 13,5 раза), кормів готових (крім преміксів)
для годівлі великої рогатої худоби (у 3,7 раза), продуктів молоковмісних (у 2,4
раза), яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин
необвалених (у 2 рази), соку яблучного (в 1,8 раза), кормів готових (крім
преміксів) для годівлі свійської птиці (в 1,8 раза), масла вершкового жирністю
не більше 85% (в 1,5 раза), виробів здобних (булочок підвищеної калорійності,
листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) (на 21,1%), сиру плавленого (крім
тертого або порошкового) (на 9,1%), вод натуральних мінеральних газованих
(на 4,9%).
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У підприємства з виробництва харчових продуктів і напоїв у 2017р. було
інвестовано 165,1 млн.грн або 4,6% обсягу капітальних інвестицій, спрямованих
у розвиток промисловості області; обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець
2017р. склав 352,1 млн.дол. США (52,1% обсягу прямих іноземних інвестицій
у промисловість).
Упродовж 2017р. в експлуатацію прийнято потужності з переробки м’яса,
з виробництва хлібобулочних виробів, кормів готових для тварин.
Продукція українських виробників харчових продуктів на 90%
заповнює споживчий ринок області, зокрема, понад 95% м'яса та
м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, масла вершкового, яєць, круп,
цукру, солі, хлібобулочних виробів, соків – вітчизняного виробництва.
За 2017р. обсяг експорту продуктів тваринного походження склав 17,7
млн.дол. США, готових харчових продуктів – 4,4 млн.дол. США, за січень–
серпень 2018р. – відповідно 26,9 та 2,8 млн.дол. США. Підприємства області
за межі країни поставляли м’ясо та їстівні продукти, харчові продукти із вмістом
какао, борошняні і кондитерські вироби, овочеві і фруктові консерви.
Довідково. День
працівників харчової промисловості встановлений Указом
Президента України №714/95 від 8 серпня 1995 та щорічно відзначається
у третю неділю жовтня.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів
області
у січні–серпні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2018р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
45,8 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні.
Підприємства міста Калуша забезпечили 29% загальнообласного обсягу
реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної
продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами
міст Бурштина (22,5% загальнообласного обсягу) та Івано-Франківська
(17,9%), а також Тисменицького (8,9%), Долинського (6,8%), Рожнятівського
(4,6%) та Надвірнянського (3,4%) районів. Частка реалізованої продукції
підприємств Рогатинського району склала 1,7%, м.Коломиї – 1,3%,
Снятинського району – 1,2%, м.Яремче – 0,6%, Богородчанського та
Галицького районів – по 0,4%, м.Болехова та Косівського району – по 0,3%,
Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%,
Тлумацького – 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції
реалізовано на 33,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник
у містах Бурштині (664,2 тис.грн) та Калуші (198,9 тис.грн), Тисменицькому
(49,4 тис.грн) і Долинському (44,7 тис.грн) районах.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області
у січні–серпні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
серпні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8
млрд.грн (у січні–серпні 2017р. – на 27,2 млрд.грн).
У загальному обсязі реалізації 55,8% становила продукція переробної
промисловості, 35,4% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 8,2% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Понад 44% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано
підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим
також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції (17,5%), виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (16,5%), харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,9%), машинобудування (7,1%).
Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової
продукції склала 2,9%, що відповідає 10 місцю серед регіонів
України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і
хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової
продукції даного виду діяльності зріс з 5,1% у січні–серпні 2017р. до 24,3% у
січні–серпні поточного року. Питома вага реалізованої промислової продукції
підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,5%, з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – по 5,4%, добування сирої нафти та природного газу – 4,4%.
В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за
основними промисловими групами 70,1% займали товари проміжного
споживання, 13,1% – споживчі товари короткострокового та тривалого
використання, 12,8% – енергія, 4% – інвестиційні товари.
До Всесвітнього дня пошти
Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової
продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам, організаціям
області, забезпечують 2,4 тисячі штатних працівників підприємств (юридичних
осіб) поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна більшість з яких
(85%) – жінки. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у
сфері поштового зв’язку у липні 2018 року становила 3950 грн, що на 31,3%
більше, ніж у липні попереднього року, водночас вона є на 18,8% меншою від
аналогічного показника по Україні.
Продовжують користуватися попитом у споживачів універсальні поштові
послуги: пересилання листів, карток, бандеролей, посилок, оформлення і
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доставка періодичних видань, відправлення поштових переказів тощо.
Упродовж шести місяців поточного року за допомогою засобів поштового
зв’язку області відправлено 1,2 млн. листів, карток, бандеролей, 178,9 тис.
посилок, доставлено 5,1 млн. газет та журналів, здійснено 1,3 млн. поштових
переказів та пенсійних виплат. У міжнародному сполученні відправлено понад
35,6 тис. листів, карток, бандеролей та 2,2 тис. посилок.
У I півріччі 2018 року доходи від реалізації послуг поштового зв’язку та
кур’єрської діяльності склали 28,5 млн. грн, що на 3,4% більше обсягу
I півріччя 2017 року. Частка одержаних доходів поштового та кур’єрського
зв’язку становить 4,7% в загальному обсязі доходів у сфері телекомунікацій та
поштового зв’язку області, що відповідає 4 місцю після мобільного, Інтернетпослуг та телефонного зв’язку. Із загального обсягу доходів від послуг
поштового та кур’єрського зв’язку 49,9% склали доходи від послуг, наданих
населенню, 50,1% – підприємствам та організаціям.
Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня. Це
одне зі свят, які були засновані з ініціативи ООН, рішення про його заснування
прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу у 1969 році.
До Дня працівників освіти
Головне управління статистики інформує. У сфері освіти ІваноФранківщини працює понад чверть усіх зайнятих в економіці області. За
вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників
освіти склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила
6782 грн (по Україні – 6873 грн). У порівнянні з відповідним періодом 2017
року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
сфери освіти збільшилася на 20,8% і у 1,8 раза перевищила рівень мінімальної
заробітної плати (3723 грн).
Система закладів освіти області представлена мережею дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів.
На кінець 2017 року вихованням та навчанням дошкільнят в області
займались 4,1 тис. педагогічних працівників, серед яких майже 70% –
вихователі. Із загальної кількості педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів 97,2% становили жінки, 40,9% – особи віком до 5
років, 5,9% – 60 років і більше. У розрахунку на одного педагогічного
працівника цих закладів припадає 9 дітей, що відповідає середньому показнику
по Україні в цілому.
Процес навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області
забезпечують понад 22 тис. учителів (включаючи сумісників), з них 82% –
жінки. У денних загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківщини в
середньому на одного педагогічного працівника припадає 7 учнів (по державі в
цілому – 9). Суттєво відрізняється завантаженість вчителів міських та сільських
шкіл області – 9 та 6 учнів відповідно.
У професійно-технічних навчальних закладах області навчальний процес
забезпечують майже 1,5 тис. педагогічних працівників, а у вищих навчальних
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закладах – 4,2 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них
1640 кандидатів наук та 340 докторів наук, науковий ступінь професора мають
259, доцента – 1226 викладачів.
Щиро вітаємо всіх працівників освіти з професійним святом і дякуємо за
благородну, шановану і почесну працю, бажаємо наснаги та нових вагомих
здобутків на освітянській ниві.
Довідково: щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначається свято
працівників сфери освіти. День працівників освітивстановлено Указом
Президента України від 11 вересня 1994 року № 513/94.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях
міст і районів області станом на 1 вересня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 вересня 2018р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,
установ, організацій області становила 38 млн.грн, що складає 2,5% фонду
оплати праці, нарахованого за серпень 2018р.
Порівняно з 1 серпня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився
на 6,4 млн.грн, або на 20,4%. Це відбулося за рахунок збільшення
заборгованості у Рогатинському районі (на 5,1 млн.грн), Косівському (на 1,2
млн.грн), м.Івано-Франківську (на 547,1 тис.грн), Тисменицькому районі (на
119,4 тис.грн) та м.Калуші (на 18,8 тис.грн); виник борг у Богородчанському
районі в сумі 314,5 тис.грн. Водночас, зменшення суми заборгованості
упродовж серпня спостерігалося у Городенківському (на 849,5 тис.грн),
Надвірнянському (на 35,2 тис.грн) та Тлумацькому (на 30,1 тис.грн) районах.
На підприємства обласного центру припадає 45% загальної суми
заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району –
21,6%, Косівського – 11,1%, Тисменицького – 9,7%, Городенківського – 8,5%,
м.Калуша – 1,7%, Надвірнянського району – 1,1%, Богородчанського – 0,8% та
Тлумацького – 0,5%. На підприємствах решти міст і районів області
заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Станом на 1 вересня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих
бюджетів у Богородчанському, Городенківському, Косівському та
Рогатинському районах склала 14,9 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 54,8% суми
боргу, водночас у
Богородчанському,
Городенківському,
Косівському,
Рогатинському та Тлумацькому районах цей показник складає 100%, у
Надвірнянському та Тисменицькому районах – 58,3% та 31,1% відповідно, у
м.Івано-Франківську – 19%.
У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, м.ІваноФранківську – 81% суми боргу, Тисменицькому районі – 68,9%,
Надвірянському районі – 41,7% утворено на підприємствах, щодо яких
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реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (по області цей показник складає 45,2%).
Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у серпні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної
заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та
їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і
більше осіб у серпні 2018р. становив 7792 грн, що у 2,1 раза перевищує
законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у серпні 2018р. спостерігався в
сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального
страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
мінеральної продукції, в сфері транспорту, на виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де
заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,5–2,3 раза.
Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській
діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 56,8%
середнього показника по області).
Заробітна плата у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р. зменшилась
на 2,7%, а відносно серпня 2017р. – збільшилась на 24%.
Індекс реальної заробітної плати у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р.
становив 97,5%, відносно серпня 2017р. – 113,5%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області на 1 вересня 2018р. становила
38 млн.грн, що складає 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень
2018р., та 1,4% суми заборгованості по державі. Упродовж серпня 2018р.
заборгованість зросла на 20,4%.
Станом на 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок
коштів місцевих бюджетів склав 14,9 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості 54,8% припадає на економічно
активні підприємства, 45,2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
підприємства промисловості (55,3% від загальної суми), сферу охорони здоров’я
(21,7%) та освіти (17,4%).
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