
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль 

сказав правду про ріст середнього розміру заробітної плати, але допустив 

фактологічну помилку щодо фонду оплати праці 

 

Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Костянтин Бриль, на 

своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» 23 травня 2018 року опублікував 

резюме розширеного засідання робочої групи з питань легалізації зайнятості 

населення та заробітної плати, активізації роботи по виявленню фактів 

використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про 

працю, і зробив декілька заяв 

 

ТЕЗА 1: «В Запорізькому регіоні зростає як фонд оплати праці, так і середня 

зарплатня. Так загальний фонд оплати праці у першому кварталі склав 13,4 млрд. 

грн. В порівняні з 2017 роком він зріс майже на 3 млрд. грн. або на 28,5%, при 

середньому по Україні 25,3%. Такими ж темпами зростає і фонд, на який 

нараховується єдиний внесок» 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

Спираючись на дані Мінфіну, заробітна плата у Запорізькій області з 

початку поточного року зростає, як і фонд оплати праці. Він включає в себе 

основну заробітну плату, додаткову та ін. компенсаційні виплати. За даними 

Державної служби статистики України фонд оплати праці у першому кварталі 

склав 8797,2 млн. грн, за 12 місяців (відносно березня 2017 р.) зріс на 2926,9 млн. 

грн або на 33,27%. По Україні за рік (з березня 2017 по березень 2018 рр.) 

середній фонд оплати праці становить 58919 млн. грн або 31,06%. З 1 січня по 31 

грудня 2017 року мінімальний Єдиний соціальний внесок складав 704 грн при 

мінімальній зарплаті 3200 грн, з 1 січня цього року складає 819,06 грн (+115,06 

або зріс на 16,3%), при мінімальній 3723 грн. Отже, Костянтин Бриль допустив 

фактологічні помилки. 

 

ТЕЗА 2: «Середній розмір заробітної плати зріс на 26,7%, або майже на 1,7 

тис. грн. і у березні поточного року склав майже 8 тис. грн., що на 2% більше ніж 

середня по Україні. Зростає середня заробітна плата по всіх галузях» 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

За даними Державної статистики України середній розмір заробітної плати 

на березень місяць 2017 року складав 6132 грн, а у 2018 (березень) – 7805 грн 

(+1673 грн або на 26,9%). По Україні середня зарплатня (березень) поточного 

року складає 7974 грн, у порівнянні з минулим роком зросла на 1650 грн або на 

26,09%. Різниця становить 0,81%, на перевагу Запорізького регіону. Середня 

заробітна плата за видами економічної діяльності за період з березня 2017 по 

березень 2018 року зростає, тому Костянтин Бриль сказав правду, явища в цілому 

відповідають дійсності. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=420935375044772&id=322528778218766
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdn/Fop_reg/Arch_Fop_reg_u.htm
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/social/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/snzp/snzp_reg/smzp_reg_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


ТЕЗА 3: «Зростання середньої заробітної плати та фонду оплати праці 

сприяло збільшенню надходжень до бюджету Фонду. Так, станом на 1 травня 

2018 року надійшло на 20,2 % або на 345 млн. грн. більше ніж у відповідному 

періоді минулого року» 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

Бюджет Пенсійного фонду України включає в себе власні доходи. Їх 

величина залежить від суми витрат на оплату праці, що виплачуються 

працівникам. Порівнюючи ЗУ «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду 

України 2017–2018рр.», усього доходи на 2018 р. складають 353 628 601,9 млрд. 

грн, а у 2017р. – 296 281 709,4 млрд. грн. Різниця складає 57 346 892,5 млрд. грн. 

Зі слів Костянтина Бриля не зрозуміло, куди саме надійшли ці кошти, чи до 

Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, чи до 

України загалом. На сайті Державної служби статистики України немає таких 

даних, є лише інформація стосовно операцій Пенсійного фонду України та 

фондів соціального страхування (без коштів з державного бюджету та взаємних 

розрахунків фондів), тому Костянтин Бриль зманіпулював, озвучивши цифрові 

дані. 

 

Вікторія Шастало 
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