
Доходи мешканців громади та заробітна плата 
Середня заробітна плата в Ємільчинському районі (допустимо 

співвідносна з показником по громаді) у порівнянні із середньою в 
Житомирській області та в Україні: 
 2020 рік 2019 рік 2018 рік 2017 рік 2016 рік 

Середня зарплата в Ємільчинському 
районі, грн. 

7606 7562 6509 4902 3432 

Середня зарплата в Житомирській 
області, грн 

9571 8528 7259 5711 3908 

Середня зарплата в Україні, грн.  
 

11591 10497 8865 7104 5183 
 

Тобто середня заробітна плата, на жаль, традиційно завжди менша за 
середні величини регіону та України. Такі показники сприяють трудовій 
міграції. 

Стосовно рівня заробітних плат за видами діяльності варто скористатися 
показниками Житомирської області, що є репрезентативними для громади: 

Вид діяльності 
Грудень 2020 

року, грн 
Сільське господарство, лісове господарство  12817 
Промисловість 12387 

Переробна промисловість 11058 
Постачання електроенергії, газу 20821 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8736 

Будівництво 7447 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 8107 
Транспорт, поштова та кур'єрська діяльність 11892 
Готелі, громадське харчування 4797 
Інформація та телекомунікації 10985 
Фінансова та страхова діяльність 15780 
Професійна, наукова та технічна діяльність 11220 
Адміністративне та допоміжне обслуговування 9581 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 16757 
Освіта 10468 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 11984 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8726 
Надання інших видів послуг 7526 

  

Найбільше заробляють ємільчинці, які працюють у сфері постачання 
електроенергії та природного газу, державного управління, фінансів, 
сільському та лісовому господарстві. Найменш оплачуваною є робота у галузях 
громадського харчування, надання інших послуг, житлово-комунальному 
господарстві та у сферах культури і спорту. 

На жаль, традиційно невисокі заробітниі плати призводять і до невисокого 
пенсійного забезпечення жителів громади (данні наведені для Ємільчинського 
району та є допустимо співвідносні з показником по громаді): 

 

 2020 рік 2019 рік 2018 рік 2017 рік 2016 рік 

Середня пенсія мешканців  
Ємільчинського району, грн. 

     

Середня пенсія жителів 2701 2164 2088 1621 1487 



Житомирській області, грн 
Середня пенсія в Україні, грн. 3083 2542 2458 1785 1657 

 

Наведені данні свідчать, що мешканці Ємільчинської громади мають 
неконкурентні джерела постійних доходів (пенсії та зарплати) відповідно до 
обласних та загальнодержавних. Це стимує зростання рівня життя в громаді, як 
наслідок – погіршують її привабливість як місце прожвиання. Данні 
соціологічного опитування теж підтверджують, що 30% опитаних визначили 
своє матеріальне становище як погане – вистачає лише на основні потреби або 
бідно. 

Такий стан справ потребує прийняття комплексних рішень як на рівні 
громади, так і на рівні регіону. Насамперед – наполегливого та тривалого 
підвищення рівня ділової активності та підприємливості населення з метою 
якнайбільшої успішної самозайнятості населення, підвищення рівня заробітків, 
а також підтримки підприємницької спільноти зі сторони влади.  
 




