
 
 
 
 

Про роботу районних державних 
адміністрацій та виконавчих коміте-
тів міських (міст обласного значення) 
рад по легалізації зайнятості та за-
робітної плати 

 
 

На підставі статей 6, 16, 24, 28, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України “Про оплату праці”, Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фон-
ду оплати праці”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 березня 
2010 року № 359-р “Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів 
та відносин у сфері зайнятості населення”, з метою забезпечення підвищення 
рівня оплати праці, легалізації трудових відносин, враховуючи інформацію з 
цього питання (додається): 

1. Визнати недостатньою роботу голів Білогірської, Волочиської, Ізяс-
лавської, Старосинявської, Новоушицької та Шепетівської райдержадміні-
страцій щодо підвищення рівня заробітної плати у червні 2016 року. 

2. Рекомендувати: 
2.1. Органам місцевого самоврядування, утвореним у результаті об’єднання  

територіальних громад, утворити робочі групи з питань легалізації виплати за-
робітної плати і зайнятості населення та тимчасові комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат. 

2.2. Головному управлінню ДФС в області розглянути питання організації 
планових, позапланових, фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами 
господарювання вимог чинного законодавства при виплаті доходів громадянам, 
виявлення фактів приховування доходів від оподаткування. 
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2.3. Органам місцевого самоврядування розглядати питання про притяг-
нення до відповідальності керівників комунальних підприємств, які допустили 
порушення вимог законодавства щодо виплати заробітної плати. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 
значення) головам, керівникам інших органів місцевого самоврядування: 

3.1. Спільно із замовниками будівництва (реконструкції, капітального ре-
монту) об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, 
що здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів на відповідних 
територіях, вжити заходів щодо забезпечення контролю у частині дотримання 
підрядними організаціями рекомендованого рівня заробітної плати при будів-
ництві об’єктів за бюджетні кошти. 

3.2. Забезпечити контроль за станом підвищення розміру середньої за-
робітної плати на суб’єктах господарювання, керівників яких було заслухано 
на засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 
зайнятості населення. 

3.3. Здійснювати контроль за виконанням графіків погашення заборгова-
ності із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності.  

4. Головам: 
4.1. Волочиської, Городоцької, Деражнянської, Летичівської райдерж-

адміністрацій, рекомендувати Нетішинському, Славутському та Шепетівсько-
му міським головам вживати заходи щодо активізації діяльності робочих груп 
з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та 
координації їх дій з контролюючими і правоохоронними органами.  

4.2. Дунаєвецької та Славутської райдержадміністрацій вживати заходи 
для підвищення рівня заробітної плати в галузі сільського господарства. 

4.3. Старосинявської, Дунаєвецької райдержадміністрацій, рекоменду-
вати Нетішинському і Старокостянтинівському міським головам забезпечити 
проведення аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання, які 
мінімізують заробітну плату працівникам.  

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації спільно з Головним управління ДФС, управлінням Держ-
праці в області провести роботу щодо створення на веб-сайті облдержадміні-
страції розділу “Легалізація трудових відносин” з розміщенням інформаційних 
матеріалів щодо протидії оплати праці “у конвертах”, “тіньовій” зайнятості, а 
також про факти виплати заробітної плати нижче мінімального рівня. 

6. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, управлінню куль-
тури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації вжити заходів 
для забезпечення максимально можливої чисельності працівників галузі з пов-
ним навантаженням. 

7. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 
рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, 
обласним підрозділам центральних органів виконавчої влади, іншим виконавцям 
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забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати обласну дер-
жавну адміністрацію щомісячно до 10 числа, наступного за звітним періодом. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації В. Кальніченка. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


