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Кiлькiсть i робочий час штатних працiвникiв у КиТвськiй областi
за видами економiчноТ дiяльностi у TpaBHi 2017 року

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв пiдприемств, установ та

органiзацiй у TpaBHi 2017р. станови.flа З44,В тис. осiб,

Порiвняно з кв!тнела 20Х 7р, Ki"пbKicTb lj_:тэтних працiвt,tрit<iв майже не змitчилася.

Табельний фонд робочого t-tacy у KBiTHi 2OL7p" c]"aнoвt/"lB З-59 годиНИ. КОЖеН

прlацiвник вiдпрацював у цьоf\лу tиiсяцl 1З9 годин, liоефiцiент ВLlкорИСТаННЯ

табельного фонду робочого часу стаilовив 87,4?Ь,

Бiльше iнформацii'ш{с/]о кi.llькос-гi iрсбочого часу llтатних працiвнl,tкiВ

наЁедено в лодатку,

i Е э цафtзце_qхq.ц_д_,itj.ш я

Спостереження охоп.1,1Юе vci регiони YKpair;l,t, к;li,,l ТИýlrЧЭСоВо окчпованоj'територii Автономнс'[

|-rес;rублiкИ Нрrиrur iM, Севастоllо.4я/ а такоЖ t.lастинИ зсни прсведеннЯ антитерористично'i oпepaLl,ii.

iv] етодол сЦдJi_Еi!з_н а ч е н,ч я

середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв охсплю€ осiб, якi пе5;ебувають у тiJчдоtsих

вiдносинах iз пiдприсlиствс1.1 l отрllм\-/юiь заробirну гlлату, \'цil"t кiлькостi не врахо8уються ;iраuiвникиt,

ЯКl ПРаЦЮють за цивi,,,]Dнс_г]раВов14мl14 /_l()гОвОРаlчlи, супtiсниLiтвом, а також тиi\lчасовс вiдсутнi, за

якrlм14 зберiгасl,ься гчliсце роботиt (перебуваю"гь у вiз1llустКаХ ;/ ЗВ'ЯЗку з вагiтнiстЮ Til ПО.l.]оГэr,ли або для

догляду за дитинr]ю до досягнеlll-iя Helo трирiчьtогс Biky)" Заirнятlrй працiвник ураховусться тiльхli

одi4н раз за ппiсцем ocHoBHo'i роботи, незале)l{но вiд стооку ,т,i]\iдовLlго договор,у та тривалосгi

робо.tого часу.

l,оi<азник обчислюеться в сер-одl-lьOм!, за l\4lсяtlь |jJ,сяхол4 дiлtlгlня сYми кiльност,i liрацiвникiв

облiксlзого ск,гlаДу за ксжниЙ кi]лендарнлri,i дешь мiсяLiя, включаючи святковi (неро5очi) i вихiднi дt+l,

ra вiдповiд|-lе число кал€ндарних днiв _звi-нл;о мiсяця

Вiдпрацьований час це l'lЮfiИНO-ГО,Г{1,1Ни роботи працiвникiв, якi фактичнО працю8аJlИ на

пiдпрl.iеrиствi, включаючи Tl4x, що були зайнятi неповний рсlбочий день {тиждень), виконyвали

надурочну роботу, працlовалl ,у вlахiднi та святi-lэвi (неробочi) днi або flонад мiсячн1, корму (п*за

rрафiком), а тако}+( лtодино-години роботи надомникiв.



lнформацiя пiдготовлеrtа на пiдставi даних дерп(авного статистичного спостереження "Обстеження

пiдприемств iз питань статистик11 праt-li", яке охогl/ll.о€ }оридичнi особи та вiдокремленi пiдроздiли

юридичних осiб iз кiлькiстю наЙманих працiвникiв 10 i бiльше осiб.

М е т о д о л о Г i ч н i п о л о ж е Н Н Я : ]._,_19,.' ,.,; ]i,'i1 ,]i1l:1!ДяаY..ц.i1.1,,]еr ,]!j* iv]:,яi'.rn ej!n*qsd_?-|_]. i;_1 Ц: :lс*дi_l;а,д
lнструкцiя зi статистики заробiтноl плати:ltfiirjz1l!r,,!r_цj::зj.gi}:];аl!аj rJ]jiiijа!:-ýi.сi_ýсзrýы;ii.l
lнс"грукцiя зi статистини кiлькостi працiвникiвii.It.|rлl.,.|.,.-.,lj:__л::l.1j.,Е|q}:.l_s,li!rlj!*паrе,|iil!еý]iп_si*.kilзl2i-ас,:iр

Перегляд даних

Перегляд даних не здiйснюсться.

flовiдка: тел. (04С) 486-16 16

Б i,п ь ш е i н ф о р м а r r, r'r : iЁp__:J ",y.,._l, l I,]!_ij_hll_L|[i ii i]C _,..,jЁ

G]Голс,вне управлiння стат,.1стиr(и у Киiвсьиiй об,lастi, 20l7



Кiлькiсть i робочий час lлтатних працiвникiв у TpaBHi 2017 року1
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