
2020

Держстат

Головне управління статистики у Херсонській області



12.9

5.8

18.5

6.6

8.7

11.6

14.0

4.5

21.4

6.5

8.9

10.8

15.3

4.4

22.2

4.6

12.3

15.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Усього 

Сільське господарство та надання 

пов'язаних з ним послуг 

Промисловість

Будівництво

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 

Інформація та телекомунікації 2019

2017

2015

24.4

19.0

19.0

17.2

15.3

13.7

11.3

10.0

9.0

8.8

8.7

7.1

5.6

5.4

5.0

4.7

4.5

4.5

3.2

2.3

0.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

м.Нова Каховка

м.Херсон

м.Каховка

Іванівський

Херсонська область

Каховський

Скадовський

Білозерський

Великолепетиський

Бериславський

Високопільський

Олешківський

Генічеський

Новотроїцький

Нижньосірогозький

Горностаївський

Великоолександрівський

Чаплинський

Нововоронцовський

Каланчацький

Голопристанський

За останні 5 років спостерігається тенденція щодо найменшої

кількості штатних працівників, зайнятих на роботах зі

шкідливими умовами праці (у 2015р.-5,8% , у 2017р.-4,5% , у

2019р.-4,4%) у сільському господарстві та наданні пов'язаних з

ним послуг.

(на 31 грудня 2019 року; % до облікової

кількості штатних працівників )

(на 31 грудня; % до облікової кількості

штатних працівників )
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(на 31 грудня 2019 року; % )

Із загальної кількості 
працівників, які 
працювали у 
несприятливих умовах, 
жінки становили 1,1 тис. 
осіб (7,5% до облікової 
кількості жінок). 
Найбільша кількість 
жінок, які зайняті на 
роботах зі шкідливими 
умовами праці 
спостерігалась у містах 
Каховка та Нова Каховка 
(32,6%).

У 2019 році найвища питома вага працівників, 

зайнятих на роботах зі шкідливими умовами

праці зафіксована на підприємствах

переробної промисловості (60,6%).
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У 2019 році кількість працівників, які мають право на хоча б

один із видів пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими

умовами праці становила 7991 особу, з них 6097 осіб або 76,3%

працівники промисловості.
(на 31 грудня; % до облікової кількості

штатних працівників )
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Мають право на хоча б один із видів

пільг та компенсацій 7991 18,8

з них

за роботу зі шкідливими умовами праці

мають право на:

додаткові відпустки згідно зі

Списком, затвердженим Кабінетом

Міністрів України 4653 11,0

додаткові відпустки, передбачені

колективною угодою 311 0,7

скорочений робочий тиждень 164 0,4

доплати за умови праці 5579 13,1

отримання безкоштовно молока або

інших рівноцінних харчових

продуктів 2293 5,4

отримання безкоштовно лікувально-

профілактичного харчування 9 0,0

за особливий характер праці мають

право на:

додаткові відпустки згідно зі

Списком, затвердженим Кабінетом

Міністрів України 1749 4,1

додаткові відпустки, передбачені

колективною угодою 123 0,3
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У 2019 році 1411 працівників

отримували пенсії на пільгових

умовах.

У 2019 році

доплати за 

умови праці

отримували

69,8% 

працівників за 

роботу зі

шкідливими

умовами праці.

(на 31 грудня 2019 року; % )
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