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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  

від 27.01.2017 року № 23/2017-р “Про виконання вимог законодавства 
щодо забезпечення мінімальної заробітної плати в області” 

 

З початку року в області проводиться широка інформаційно-роз’ясню-
вальна робота серед роботодавців і населення з питань законодавства про 
працю, а саме: наради, семінари, засідання “круглих столів”, зустрічі з керів-
никами підприємств, установ, організацій, керівникам органів місцевого само-
врядування, обраними територіальними громадами, що об’єдналися (далі – 
ОТГ). 

У всіх районах та у містах обласного значення, крім м. Хмельницький, 
створено робочі групи з питань сприяння реалізації рішень, спрямованих на 
підвищення рівня оплати праці та дотримання вимог законодавства у частині 
мінімальної заробітної плати. 

У січні-лютому поточного року у 17 районах (крім Білогірського, 
Шепетівського, Теофіпольського) проведено засідання колегій райдержадміні-
страцій та засідання виконавчого комітету Нетішинської міської ради з питань 
легалізації зайнятості та заробітної плати, дотримання вимог законодавства у 
частині мінімальної заробітної плати, затверджено відповідні заходи на по-
точний рік. 

З метою забезпечення належного контролю за суб’єктами господарю-
вання юридичними та фізичними особами в області платники систематично 
заслуховуються на засіданнях постійно діючих комісій при держадміні-
страціях, з’ясовуються причини виплати заробітної плати нижче мінімальної, 
здійснюється індивідуальна роз’яснювальна робота, проводяться спільні за-
ходи з місцевими органами влади, органами прокуратури та іншими контро-
люючими органами. 

У січні-лютому 2017 року 131 керівника підприємств, які виплачували 
заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму, заслухано на за-
сіданнях спільних комісій при виконавчих комітетах міських (міст обласного 
значення) рад та райдержадміністраціях. Керівників 183 підприємств заслу-
хано на засіданнях робочих груп в органах ДФС, щодо 35 підприємств поін-
формовано органи прокуратури. За результатами проведених заходів на 196 під-
приємствах підвищено рівень заробітної плати і, як результат, до бюджетів 
додатково надійшло 63,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 67,4 тис. 
грн. єдиного внеску. 
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Така ж робота проводилася по суб’єктах господарювання-фізичних 
особах. З початку року на засіданнях вказаних спільних комісій заслухано 
132 підприємці, якими виплачувалася заробітна плата менше законодавчо 
встановленого мінімуму, із 191 підприємцем проведено індивідуальну роботу 
в органах ДФС України. 

За результатами вжитих заходів 178 підприємців підвищили рівень за-
робітної плати, до місцевих бюджетів додатково надійшло 42,3 тис.грн. по-
датку на доходи фізичних осіб та 62,8 тис.грн. єдиного внеску.  

Протягом січня-лютого 2017 року проведено відповідну роботу з питань 
легалізації трудових відносин в області, за результатами якої виявлено 61 по-
рушення, у тому числі трудового законодавства – 42, податкового – 17, 
пенсійного – 2. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 6 осіб. Зареєстровано 
1409 суб’єктів підприємницької діяльності, 1280 трудових договорів між під-
приємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 1214 трудових 
договорів з найманими працівниками у юридичної особи. 

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з “тіні” 
3903 особи. 

Протягом січня-лютого 2017 року питання легалізації трудових відносин 
висвітлено засобами масової інформації у 417 матеріалах (статті, радіо, теле-
передачі). Проведено 284 заходи (семінари, наради, “круглі столи”) з цих пи–
тань. 

З метою виявлення фактів використання “нелегальної” зайнятості між 
управлінням Держпраці, головними управліннями Пенсійного фонду України 
та ДФС в області постійно відбувається обмін інформацією у сфері дотри-
мання порядку оформлення трудових відносин, виплати у повному обсязі 
заробітної плати. 

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в 
області управлінням Держпраці в області за січень-лютий 2017 року проведено 
28 перевірок, у ході яких на 13 підприємствах виявлено порушення щодо 
оформлення трудових відносин, на 2 – порушення строків надання відпусток 
без збереження заробітної плати.  

За результатами перевірок щодо керівників внесено 13 приписів на усу-
нення виявлених порушень, складено та передано до суду 8 протоколів про 
адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 41 КУпАП, внесено 5 пропозицій 
про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. За невико-
нання вимог припису винесено постанову про накладення штрафу відповідно 
до ст. 188-6 КУпАП на суму 850,0 грн., а також винесено 12 постанов про 
накладення штрафів відповідно до вимог ст. 265 КЗпП України на загальну 
суму 30400,0 гривень. 
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В області забезпечено функціонування Державного реєстру загально-
обов’язкового державного соціального страхування, яким визначається стра-
хове право особи на соціальні виплати. 

При цьому із 636,4 тис. осіб працездатного віку статус застрахованої 
особи мають усього 360,4 тис. або 56,6 відсотка. Як наслідок, майже кожна 
друга особа не є застрахованою та втрачає право на майбутні соціальні 
виплати. 

Розмір соціальних виплат є похідною від розміру заробітної плати особи. 
Однак, кількість суб’єктів господарювання, що нараховують заробітну плату 
на рівні та меншу за мінімальну, у січні 2017 року становила 11,6 тисячі. 
Кількість найманих працівників, що отримують за основним місцем роботи 
заробітну плату на рівні та меншу за мінімальну, – 85 тис. осіб або 37,9 від-
сотка. У Віньковецькому, Новоушицькому, Городоцькому та Теофіпольському 
районах відсоток працівників з низькими заробітками становить від 45 до 
52,3 відсотка.   

За інформацією Головного управління ДФС в області з початку року 
виявлено 709 громадян, які не були оформлені згідно з вимогами законо-
давства. Додатково мобілізовано до бюджету 930,7 тис.грн. єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 791,5 тис. грн. – податку на 
доходи фізичних осіб та 63,5 тис.грн. – військового збору, у тому числі за 
результатами контрольно-перевірочної роботи – 4,9 тис.грн. податку на до-
ходи фізичних осіб та 6,9 тис.грн. – єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.  

Найкраще спільно з робочими групами з питань легалізації виплати 
заробітної плати і зайнятості населення спрацювала ДПІ у м. Хмельницький, 
де виявлено 643 неоформлених найманих працівники.   

За результатами вжитих заходів залучено 287 фізичних осіб до держав-
ної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, якими додатково спла-
чено до бюджету 11,4 тис.грн. податків. 

Питання наповнення доходної частини місцевих бюджетів залишається 
на постійному контролі. 

Усі 403 місцевих бюджети області прийнято. Із січня поточного року 
проводиться виплата заробітної плати у бюджетній сфері області за новими 
умовами оплати праці з урахуванням посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника І тарифного розряду – 1600,0 грн. та мінімальної заробітної плати – 
3200,0 гривень. Також, відповідно до чинного законодавства про оплату праці 
проводиться доплата до мінімальної заробітної плати. 

За даними фінансових управлінь райдержадміністрацій, виконавчих 
комітетів міських (міст обласного значення) рад та головних розпорядників 
коштів обласного бюджету на 01 березня 2017 року в області не допущено 
простроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати пра-
цівникам бюджетної сфери. 



 4

На 10 березня поточного року залишаються незбалансованими 24 міс-
цевих бюджети, дефіцит у коштах на оплату праці працівників бюджетних 
установ становить 180565,5 тис.грн., зокрема, у 5 бюджетах міст обласного 
значення (Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута, Шепе-
тівка), 14 районних бюджетах (Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, 
Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полон-
ський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Теофіполь-
ський, Шепетівський, Ярмолинецький райони) та 5 бюджетах об’єднаних 
територіальних громад (Ганнопільська сільська, Дунаєвецька, Полонська 
міські, Новоушицька, Старосинявська селищні). 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


