Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата по м.Ізмаїл та області у січні-бер
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За даними Головного управління статистики в Одеській області, середньооблікова
кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій м.Ізмаїл (з кількістю
найманих 10 і більше осіб) за січень-березень 2016р. становила 14404 особи, що на 3,6%
менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника м.Ізмаїл у
січні‑березні 2016р. становила 4263,39 грн, що у 3,1 раза більше мінімальної заробітної
плати (1378 грн) і на 24,2% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. Нарахування за
одну оплачену годину становили 31,85 грн (по області – 29,82 грн).

За січень-березень 2016 року відпрацьовано в середньому штатним працівником м.Ізмаїл
402 години (по області – 434 години). Кількість штатних працівників, які знаходились у
відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)
по м.Ізмаїл склала 397 осіб, кількість штатних працівників, які переведені з економічних
причин на неповний робочий день (тиждень), - 611 осіб.

В цілому по Одеській області, середньооблікова кількість штатних працівників за 1
квартал 2016р. досягла 427946 осіб та зменшилась в порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року на 3,4%. Середньомісячна заробітна плата склала 4316,51 грн, що на
28,7% більше, ніж у 1 кварталі 2015р. Лідируюче положення займає м.Южне, де розмір
середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника досяг 10512,39 грн
або 243,5% від середнього рівня по області. У м.Чорноморськ, м.Одеса та у
Комінтернівському районі середньомісячна номінальна заробітна плата також вище, ніж
в середньому
по області (6639,51; 4548,71 та 5245,60 грн). Найменшу заробітну плату отримували у
січні-березні 2016р. штатні працівники Татарбунарського району – 2201,67 грн або 51,0%
від середньої заробітної плати по області. Всього по Одеській області 8893 штатних
працівників були переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень),
5321 працівник знаходився у відпустках без збереження заробітної плати (на період
припинення виконання робіт).
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