
 
 
 
 

Про хід виконання розпорядження го-
лови обласної державної адміністрації 
від 27.01.2017 року № 23/2017-р “Про 
виконання вимог законодавства щодо 
забезпечення мінімальної 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 забезпечення підвищення рівня оплати праці, 
легалізації трудових відносин, враховуючи інформацію з цього питання 
(додається): 

1. Відзначити, що в області проводиться широка інформаційно-роз’яс-
нювальна робота щодо законодавства про працю серед роботодавців і на-
селення. Створено та діють робочі групи з питань сприяння реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання вимог зако-
нодавства у частині мінімальної заробітної плати. 

2. На 01 березня 2017 року Шепетівською, Теофіпольською та Біло-
гірською райдержадміністраціями проводилася недостатня робота у частині 
вжиття заходів щодо підвищення рівня заробітної плати. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, обраним терито-
ріальними громадами, що об’єдналися, активізувати діяльність робочих груп з 
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 
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4. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, керівникам інших органів місцевого самоврядування 
забезпечити контроль за: 

4.1. Станом підвищення розміру середньої заробітної плати суб’єктами 
господарювання, керівників яких було заслухано на засіданнях робочих груп з 
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

4.2. Вжиттям відповідних організаційних заходів для підвищення рівня 
заробітної плати на підприємствах галузей тимчасове розміщення й орга-
нізація харчування, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування, будівництво. 

5. Головам Білогірської, Дунаєвецької, Красилівської, Славутської, Ста-
росинявської, Чемеровецької, Шепетівської, Ярмолинецької райдержадміні-
страцій сприяти у підвищенні рівня заробітної плати в галузі сільського 
господарства. 

6. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, управлінню куль-
тури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації вживати за-
ходів для зменшення неповної зайнятості у відповідній галузі. 

7. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації спільно з Головним управління ДФС, управлінням 
Держпраці в області продовжити розміщення інформаційних матеріалів на 
веб-сайті облдержадміністрації щодо протидії оплаті праці “у конвертах”, 
“тіньовій” зайнятості, а також про факти виплати заробітної плати нижче 
мінімального рівня. 

8. 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 
обласну державну адміністрацію щомісячно до 10 числа, наступного за звіт-
ним періодом. 

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 23.08.2016 року № 339/2016-р “Про роботу район-
них державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного 
значення) рад по легалізації зайнятості та заробітної плати”. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-
ника голови облдержадміністрації В. Кальніченка. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


