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ПРЕС-ВИПУСК
Рівень оплати праці в області у січні–червні 2014 року
У січні–червні 2014р. персоналу, зайнятому на підприємствах області та їх
відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, на
оплату праці було спрямовано 18,5 млрд.грн. Середньомісячна заробітна плата
штатного працівника зросла проти відповідного періоду попереднього року на 6,6% і
становила 3492 грн.
Найбільш оплачуваними в області залишаються працівники, зайняті у сфері
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, яким упродовж січня–червня п.р. щомісячно
нараховувалось у середньому по 7262 грн., а також фінансової та страхової діяльності
– по 6234 грн. У промисловості до таких належав персонал підприємств добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 5689 грн. та металургійного виробництва,
виробництва готових металевих виробів – 4920 грн.
Водночас заробітна плата працівників підприємств сільського, лісового та
рибного господарства становила 2271 грн., у будівельних організаціях – 2324 грн. У
промисловості останні місця за рівнем оплати праці посіли працівники, зайняті на
підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – 1651 грн., а також по виготовленню виробів з деревини,
виробництву паперу та поліграфічної діяльності – 2174 грн.
У містах області рівень середньомісячної грошової оцінки результатів праці
коливався від 6279 грн. – у Тернівці до 2625 грн. – у Синельниковому, у районах – від
6605 грн. – у Павлоградському до 2173 грн. – у Нікопольському.
Загалом за рівнем оплати праці Дніпропетровщина у січні–червні 2014р. посіла
третє місце після м.Києва (5169 грн.) та Донецької області (3872 грн.). А найменшою
була заробітна плата у Тернопільській та Чернівецькій областях і становила 2397 грн.
та 2476 грн. відповідно.
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