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Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата  
штатних працівників у містах і районах  

Львівської області у IV кварталі 2017 року  
 

За територіальним розподілом рівень оплати праці відрізнявся в 1,9 раза. У 
містах Стрий, Новий Розділ, Львів, Червоноград та Стрийському, Сокальському, 
Кам’янка-Бузькому, Яворівському районах розмір заробітної плати перевищив 
середній рівень в області. Найнижча заробітна плата зафіксована у місті Трускавець та 
Самбірському, Старосамбірському, Жидачівському, Дрогобицькому, Буському, 
Турківському районах (на 32,0%–25,4% менше від середнього рівня в області).  

Співвідношення рівнів заробітної плати у містах і районах до середнього у Львівській області                              
у IV кварталі 2017 року, % 
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Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата  
штатних працівників за містами і районами  

у IV кварталі 2017 року 
 

 

Середньооблікова 
кількість          

працівників,  
осіб 

Відпрацьовано      
у середньому 
працівником, 

год 

Нараховано у середньому за місяць 
працівнику 

грн 
у % до 

середнього рівня   
в області 

Львівська область  466762 431 7056 x 

м.Львів 231629 444 7571 107,3 

м.Борислав  5254 428 6353 90,0 

м.Дрогобич  16118 402 5643 80,0 

м.Моршин 2931 434 6085 86,2 

м.Новий Розділ  3606 423 7697 109,1 

м.Самбір 6904 420 6210 88,0 

м.Стрий 11695 433 8603 121,9 

м.Трускавець 7943 437 4796 68,0 

м.Червоноград 13021 406 7171 101,6 

райони     

Бродівський  7433 400 6652 94,3 

Буський 5479 411 5182 73,4 

Городоцький 9454 443 6427 91,1 

Дрогобицький 4826 416 5169 73,2 

Жидачівський 8565 424 5151 73,0 

Жовківський 11704 418 5558 78,8 

Золочівський 8652 421 6229 88,3 

Кам’янка-Бузький 8186 444 8208 116,3 

Миколаївський 6156 419 5586 79,2 

Мостиський  4458 403 5565 78,9 

Перемишлянський  3795 426 6405 90,8 

Пустомитівський 16993 435 5689 80,6 

Радехівський 5920 435 6156 87,2 

Самбірський 4014 383 5000 70,9 

Сколівський  4912 417 5921 83,9 

Сокальський 14877 409 8313 117,8 

Старосамбірський 5777 386 5055 71,6 

Стрийський  13418 404 8956 126,9 

Турківський  4020 374 5266 74,6 

Яворівський  19022 424 7423 105,2 
 
 

 

 

 

 

 

 



Методологія та визначення 
Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових 
відносинах із підприємством і отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються працівники, 
які працюють за цивільно-правовими договорами, сумісництвом, а також тимчасово відсутні, за 
якими зберігається місце роботи (перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Зайнятий працівник ураховується тільки 
один раз за місцем основної роботи, незалежно від строку трудового договору та тривалості 
робочого часу.  
Показник обчислюється в середньому за квартал шляхом підсумовування середньооблікової 
кількості найманих працівників за 3 місяці роботи (квартал) та діленням одержаної суми на кількість 
місяців. 
Заробітна плата включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за 
невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування (податок на доходи фізичних осіб, 
військовий збір). 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Обстеження 
підприємств із питань статистики праці", яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/mp_op_sp.zip 
Інструкція зі статистики заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2004/5/inst_st_zarplat.zip 
Інструкція зі статистики кількості працівників: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2006/466/inst_kilki_prac.zip 

 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і                            
м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
Перегляд даних 
Дані є остаточними і не переглядаються. 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (032) 258-59-89, І.Туз 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Ринок праці" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2018  
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