
Заробітна плата працівників Вінницької області  
у ІV кварталі 2020 року 

 
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє. 
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника області за ІV квартал 

2020р. становила 11395 грн, що на 14,6% більше, ніж у ІV  кварталі 2019р. 
Підвищення рівня заробітної плати у ІV кварталі 2020р. порівняно з  

ІV кварталом 2019р. спостерігалося у більшості видах економічної діяльності: від 
2,6% у тимчасовому розміщуванні й організації харчування до 56,4% – у охороні 
здоров’я. Серед промислових видів діяльності найсуттєвіше збільшення 
заробітної плати відбулося на підприємствах по виробництву електричного 
устаткування (на 59,7%). 

Разом з тим, з різних обставин відбулося і  незначне зменшення рівня 
середньої заробітної плати у ІV кварталі 2020р. порівняно з ІV кварталом 2019р.: у 
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфері інформації та 
телекомунікацій (на 5,7%), у оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів (на 2,1%), фінансовій та страховій 
діяльності(на 1,8%). Серед промислових видів діяльності найсуттєвіше зменшення 
заробітної плати спостерігалося на підприємствах текстильного виробництва, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 11,4%).    

Серед 173,1 тис. працівників, які повністю відпрацювали норму робочого 
часу, встановленого на грудень 2020р., 9,5 тис. осіб або 3,9% середньооблікової 
кількості штатних працівників мали нарахування в межах 5000 грн (мінімальна 
заробітна плата, що діяла у грудні). Серед працівників, яким оплачено 50% і 
більше робочого часу (233,3 тис. осіб), цей показник становив відповідно 19,4 тис. 
осіб або 8,0% середньооблікової кількості штатних працівників.  

Більше трьох четвертих працівників (75,3%), яким оплачено 50% і більше 
робочого часу, за грудень нарахована заробітна плата перевищувала 6000 грн, а у 
(45,4%) вона складала понад 10000 грн. Переважна більшість таких працівників 
була зайнята у видах діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема у 
фінансовій та страховій діяльності (73,0%), у сфері державного управління й 
оборони; обов’язкового соціального страхування (69,9%), складському 
господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту (63,1%), будівництві 
(61,4%), промисловості (59,8%).  

У розрізі міст та районів середньомісячна заробітна плата за ІV квартал 
2020р. у 4-х містах та 4-х районах була вищою середньообласного показника 
(11395 грн), а саме у містах: Ладижині  (14177 грн), Козятині (12587 грн), Вінниці 
(12315 грн), Жмеринці (11704) та у районах: Крижопільському (12003 грн), 
Тростянецькому (11955 грн), Вінницькому (11642 грн.), Козятинському (11613 грн), 
а найнижчий рівень заробітної плати, який становив 72,3% середньообласного 
рівня, спостерігався в Чечельницькому районі (8234 грн). 

 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 67 
 


