
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від  27 листопада  2012 року                                                 № 967 
 
 
 
Про стан погашення заборгованості із 
заробітної плати в місті Кіровограді за 
9 місяців 2012 року 

 
 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 34 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. Взяти до відома інформацію про стан погашення заборгованості із 
заробітної плати в місті Кіровограді за 9 місяців 2012 року, що додається. 

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради та першому заступнику міського голови взяти під особистий контроль 
питання стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах та в організаціях міста Кіровограда. 
  
 
 
 
Міський голова                О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Пузакова  22 15 79 

 
 
 

 



 
Інформація про стан погашення заборгованості із заробітної плати  

в місті Кіровограді за 9 місяців 2012 року 

 
Станом на 01 жовтня 2012 року заборгованість із заробітної плати по 

підприємствах міста зменшилася у порівнянні з початком поточного року на      
9,9 % (або 915,5 тис. грн.) і склала 8351,4 тис. грн. (в тому числі економічно 
активні підприємства - 4812,7 тис. грн., економічно неактивні підприємства - 
1028,3 тис.  грн. та підприємства-банкрути - 2510,4 тис. грн.).  

На підприємствах, в установах та організаціях міської комунальної 
власності заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

Заборгованість із зарплати в Кіровограді має місце як на економічно 
активних підприємствах, так і на підприємствах-банкрутах та економічно 
неактивних підприємствах. 

Найбільшу частку (57,6 %) серед боржників із виплати зарплати в місті 
займають економічно активні підприємства. Але слід зазначити позитивну 
динаміку роботи в цьому напрямку. 

За результатами роботи протягом 9 місяців 2012 року заборгованість із 
зарплати на них становить 4812,7 тис. грн., що менше ніж на початок поточного 
року на 7,0 % (915,5 тис. грн.) та від показника за аналогічний період 
попереднього року близько 30,4 %. 

Серед економічно активних підприємств міста:  
- 42,7 % від загальної суми боргу налічують 3 підприємства  

державної власності (ДП „Кіровоградський ремонтний завод”,              
ДП „Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2” і Кіровоградський 
державний  сокоекстрактовий завод) із боргом 2049,7 тис.  грн., тобто 
заборгованість знизилась на 447,1 тис.  грн. з початку року; 

- 10,7 % - 1 комунальне підприємство обласного підпорядкування  
КП „Надра Кіровоградщини” – 517,0 тис.  грн., що менше початку року на 
1017,7 тис.  грн.; 

- 46,6 % від загального боргу складають 6 підприємств різних форм 
господарювання (ОЖБК, ПП „Стандарт-сервіс”, Кіровоградське УВП УТОС, 
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ "ЦНТІ УНГА”, ТОВ „Кіровоградський завод 
дозуючих автоматів”, ВАТ „Кіровоградський завод гідравлічних машин 
„Цукрогідромаш”, Кіровоградська обласна організація УТОГ та                               
ПАТ "Кіровоградтурист") із загальною сумою невиплаченої заробітної плати 
2243,3 тис.  грн., що на 365,9 тис. грн. менше рівня початку  поточного року. 

За результатами роботи протягом 9 місяців 2012 року в місті налічується 
4 економічно неактивних підприємства, які мають заборгованість із заробітної 
плати. Сума боргу по них складає 1028,3 тис.  грн., що становить   12,3 % від 
загального розміру заборгованості по місту та менше показника початку 
поточного року на 332,6 тис. грн., або 24,4%. 

Серед них: 
- Кіровоградська обласна організація «Народний союз «Наша Україна» - 

930,9 тис. грн.; 
- ПП «ТЕРРА-2010» та «ТЕРРА-2012» відповідно 33,5 тис. грн. та             

41,7 тис. грн.; 
- Кредитна спілка «Україна-Центр» - 22,2 тис. грн.  
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Вибуло протягом звітного періоду зі списку неактивних підприємств за 
давністю боргу ТОВ «Водне господарство» (332,6 тис. грн.). 

Також, із загальної суми боргу на 01 жовтня 2012 року 30,1 %,  або                 
2510,4 тис. грн. не виплачено працівникам 8 підприємств-банкрутів, а це на 
217,0 тис.  грн. (8,0 %) менше ніж на початок року.  

Серед найбільших боржників-банкрутів слід виділити: 
- ЗАТ «ПММ-Транссервіс» – 1118,2 тис. грн.;  
- ВАТ «Кіровоградський кар’єр» - 1028,2 тис. грн. (знизилась на                           

78,5 тис. грн. з початку року); 
- ВАТ «БМУ № 5» - 111,1 тис.  грн. (ріст на 5,9 тис. грн.); 
- ПП «Автомир» - 107,9 тис. грн. (знизилась на 34,1 тис. грн.); 
- ДП ОКБТО ВАТ «Завод Сегмент» - 107,4 тис.  грн. (знизилась на 

25,0 тис. грн.). 
З початку року серед списку банкрутів повністю погасили заборгованість 

ЗАТ СП «Регіональний агропромисловий центр», ДП «ЖЕК» та                                  
ДП «Кіровоградбуд-Універсал» ВАТ «Кіровоградбуд», а також                                   
ПП «Балтимор». 

З метою врегулювання проблеми наявної заборгованості із зарплати по 
місту продовжує свою роботу міська комісія з питань погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Протягом 9 місяців 2012 року нею проведено 11 засідань, на яких 
розглянуті 111 питань по підприємствах-боржниках.  

Крім того, періодично організовуються наради за участю органів ДПІ та 
виконавчої служби щодо сприяння вирішенню питань прискорення погашення 
заборгованості із зарплати на підприємствах міста.  

У 2011 році ініціювалося створення та на сьогодні координується робота 
комісій по розгляду трудових спорів на 2-х підприємствах міста завдяки чому 
за період її дії вдалося погасити заборгованість із виплати зарплати населенню 
загальною сумою майже 1 млн. грн. та забезпечувати своєчасну виплату 
поточної заробітної плати.  

Постійно проводиться листування з міністерствами та відомствами 
України, обласними та всеукраїнськими осередками і лідерами політичних 
партій України, правоохоронними органами м. Кіровограда та Кіровоградської 
області, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності з 
питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати. 

До кінця поточного року очікується зменшення заборгованості із 
заробітної плати по м. Кіровограду за рахунок її погашення на підприємствах 
міста. 

Робота в даному напрямку триває. 
 
 

Начальник управління економіки  
Кіровоградської міської ради                                                         О.Осауленко 

 


