
 
 
 
Про стан погашення заборгованості 
та підвищення рівня заробітної плати 
в області  

 
 

На підставі статей 6, 16, 24, 28, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, законів України “Про оплату праці”, “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування та легалізації фонду 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 виплати боргів із заробітної плати, забезпе-
чення підвищення рівня оплати праці, легалізації трудових відносин, врахо-
вуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Відзначити, що на 01 листопада 2016 року допущено значне невико-
нання графіків погашення заборгованості із заробітної плати у місті Кам’я-
нець-Подільський та Летичівському районі. 

2. Визнати незадовільною роботу голів Білогірської, Старосинявської та 
Теофіпольської райдержадміністрацій щодо вжиття заходів для підвищення 
рівня заробітної плати. 

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

3.1. Вживати заходи для забезпечення скорочення заборгованості із заро-
бітної плати згідно із складеними графіками та недопущення виникнення її на 
підприємствах, що належать до сфери управління органів виконавчої влади на 
місцях. 

3.2. Здійснювати аналіз рівня заробітної плати на підприємствах галузей: 
тимчасове розміщування й організація харчування, пошта та кур’єрська діяль-
ність, будівництво, підприємств добувної промисловості і розроблення кар’є-
рів, а також у суб’єктів господарювання, які здійснюють пасажирські пере-
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везення, і вжити заходів щодо підвищення її рівня на цих підприємствах до 
середньообласного показника. 

3.3. З метою легалізації трудових відносин провести аналіз розрахун-
кових показників щодо кількості населення працездатного віку, яке знахо-
диться в “тіні”, а також: 

розробити до 26 грудня 2016 року заходи щодо детінізації трудових 
відносин на 2017 рік; 

провести аналіз щодо кількості осіб у розрізі об’єднаних територіальних гро-
мад (населених пунктів), які виїхали на роботу за межі України. З метою узагальнен-
ня даних до 15 січня 2017 року надати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації (електронна адреса: depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua) копії 
листів сільських (селищних) голів з відповідною інформацією.  

4. Головам Дунаєвецької, Славутської та Ярмолинецької райдержадміні-
страцій вживати заходи для підвищення рівня заробітної плати в галузі сіль-
ського господарства. 

5. Управлінню культури, національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації, головам районних державних адміністрації, рекомендувати 
міським (міст обласного значення) головам розробити проекти обласної та 
місцевих програм розвитку туристичної галузі. 

6. Рекомендувати: 

6.1. Головному управлінню ДФС в області: 
6.1.1. При проведенні планових, позапланових, фактичних перевірок 

звертати увагу на дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного 
законодавства при виплаті доходів громадянам, виявлення фактів прихову-
вання доходів від оподаткування. 

6.1.2. Провести у грудні 2016 року тематичний семінар з керівниками та 
секретарями районних, міських (міст обласного значення) робочих груп з 
легалізації заробітної плати та зайнятості населення. 

6.2. Управлінню Держпраці в області при здійсненні планових заходів 
державного нагляду та контролю за додержанням роботодавцями законодав-
ства про працю в обов’язковому порядку перевіряти стан виплати заробітної 
плати та погашення заборгованості з неї, дотримання ними мінімальних 
гарантій в оплаті праці. Надавати у межах компетенції методичну допомогу 
роботодавцям, проводити роз’яснювальну та консультаційну роботу. 

6.3. Головним управлінням Національної поліції, ДФС, управлінню Укр-
трансбезпеки в області продовжувати вживати заходи, спрямовані на змен-
шення порушень під час провадження господарської діяльності у сфері 
пасажирських перевезень, у тому числі таксі. 

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

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 29.06.2016 № 273/2016-р “Про легалізацію зайня-
тості та заробітної плати в області”. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


