
 
 
 
Про легалізацію зайнятості та 
заробітної плати в області 

 
 

На підставі статей 6, 16, 24, 28, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України “Про оплату праці”, Закону України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оп-
лати праці”, з метою забезпечення виплати боргів із заробітної плати, легалі-
зації трудових відносин, враховуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Відзначити, що на 01 червня 2016 року допущено невиконання гра-
фіків погашення заборгованості із заробітної плати у місті Хмельницький, 
Деражнянському та Летичівському районах. 

2. Визнати недостатньою роботу голів: 
2.1. Деражнянської, Ізяславської та Старосинявської районних держав-

них адміністрацій щодо легалізації трудових відносин. 
2.2. Білогірської, Чемеровецької та Полонської районних державних 

адміністрацій щодо рівня заробітної плати у квітні 2016 року. 
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

(міст обласного значення) головам: 
3.1. Забезпечити контроль за виконанням графіків погашення заборго-

ваності із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності та вживати 
попереджувальні заходи щодо недопущення її виникнення. 

3.2. Для збільшення чисельності працюючих, мобілізації надходжень до 
бюджетів усіх рівнів активізувати діяльність робочих груп з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення (далі – робоча група). 

З цією метою до 10 числа кожного місяця подавати копії протоколів за-
сідань робочих груп на електронну адресу depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua 
та інформувати про показники щодо легалізації виплати заробітної плати і 
трудових відносин із найманими працівниками, зокрема щодо розміру серед-

mailto:depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua


 2 
ньої заробітної плати, надходжень податку на доходи фізичних осіб на під-
приємствах, які заслуховувалися на засіданнях робочих груп.  

3.3. Проводити зустрічі із суб’єктами господарювання – роботодавцями, 
представниками інститутів громадянського суспільства, які представляють 
інтереси бізнесу, щодо обговорення і реалізації заходів з легалізації заробітної 
плати і зайнятості населення та їх висвітлення у засобах масової інформації. 

3.4. Забезпечити функціонування на постійній основі телефонних “гаря-
чих ліній” з питань дотримання законодавства про працю. 

3.5. Здійснювати аналіз рівня заробітної плати на підприємствах галузей: 
“тимчасове розміщення й організація харчування”, “пошта та кур’єрська діяль-
ність”, “будівництво”, “добувна промисловість і розроблення кар’єрів”. Вжити 
заходів для підвищення рівня заробітної плати на цих підприємствах до се-
редньообласного показника. 

3.6. Вжити заходів для підвищення рівня заробітної плати у приватних 
аптечних закладах та суб’єктами господарської діяльності, які займаються спеціа-
лізованою медичною практикою, до середньообласного рівня по галузі “охорона 
здоров’я”.  

3.7. Створити робочі групи для проведення моніторингу стану викори-
стання торговельних місць на ринках і в торговельних центрах області. Вжи-
вати заходів до недопущення здійснення торгівлі без відповідної реєстрації. 

4. Заслухати на засіданні колегії обласної державної адміністрації у листо-
паді поточного року голів районних державних адміністрацій, міських (міст об-
ласного значення) голів, які не забезпечили детінізацію доходів населення, акти-
візацію діяльності робочих груп, ріст показників рівня заробітної плати. 

5. Департаментам фінансів, охорони здоров’я, освіти і науки, соціаль-
ного захисту населення, управлінням молоді та спорту, культури, національ-
ностей, релігій та туризму обласної державної адміністрації провести деталь-
ний аналіз неповної зайнятості працівників бюджетної сфери, вжити заходів 
до її зменшення у відповідних галузях. 

6. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації провести аналіз дотримання суб’єктами госпо-
дарювання у сфері пасажирських перевезень виплати заробітної плати водіям на 
маршрутах приміського та міжміського сполучень відповідно до Галузевої угоди, 
а також легальної зайнятості працівників на цих маршрутах.  

7. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, іншим органам місцевого самоврядування, 
обласним підрозділам центральних органів виконавчої влади забезпечити у 
разі потреби надання територіальним органам фіскальної служби інформації 
щодо суб’єктів господарювання, які заявили про участь у тендерах на прове-
дення робіт (участь у конкурсах), постачання товарних цінностей за рахунок 
коштів місцевих бюджетів для узагальнення та зворотного інформування про 
наявність основних засобів, чисельності працюючих тощо. 
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8. Рекомендувати: 
8.1. Управлінню Держпраці, головним управлінням ДФС, Пенсійного 

фонду України в області забезпечити координацію спільних дій з виявлення 
фактів використання праці з порушенням трудового законодавства. 

8.2. Головному управлінню Національної поліції, територіальному уп-
равлінню Головавтотрансінспекції, Головному управлінню ДФС в області 
вживати заходів для зменшення порушень під час провадження господарської 
діяльності у сфері пасажирських перевезень, у тому числі таксі. 

8.3. Головному управлінню ДФС в області: 
8.3.1. Інформувати райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) рад про ймовірних порушників податкового законо-
давства та законодавства про працю щодо ризику мінімізації чисельності пра-
цюючих та фонду оплати праці, виходячи з виду й обсягу здійснюваної діяль-
ності, наявних основних засобів, площ оброблюваних сільгоспугідь, кількості 
ліцензій, касових апаратів тощо. 

8.3.2. При проведенні планових, позапланових, фактичних перевірок особ-
ливу увагу звертати на дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного 
законодавства при виплаті доходів громадянам, виявлення фактів приховуван-
ня доходів від оподаткування. 

8.4. Головному управлінню ДФС, управлінню Держпраці в області забез-
печити координування спільних дій з обласним центром зайнятості щодо вияв-
лення фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових 
відносин для запобігання безпідставної виплати допомоги по безробіттю. 

8.5. Управлінню Держпраці в області активізувати роботу інспекторів з 
питань праці в частині державного нагляду та контролю за додержанням 
законодавства щодо легалізації трудових відносин. 

9. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, обласним підрозділам центральних органів 
виконавчої влади забезпечити виконання зазначених заходів, про що інфор-
мувати обласну державну адміністрацію щоквартально, до 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 

10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації від 25.12.2015 № 657/2015-р “Про стан погашення 
заборгованості та підвищення рівня заробітної плати працюючим в області”. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни-
ків голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’яз-
ків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


