
 
 
 
 
Про виконання вимог законодавства 
щодо забезпечення мінімальної заро-
бітної 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”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 “Деякі 
питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпе-
чення вимог законодавства щодо мінімальної заробітної плати, підвищення її 
рівня, легалізації трудових відносин, враховуючи інформацію з цього питання 
(додається): 

1. Відзначити, що місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування вживаються відповідні заходи щодо забезпечення 
виконання вимог законодавства у частині оплати праці та легальної зайнятості. 

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

2.1. Вживати заходи для недопущення виплати заробітної плати працю-
ючому населенню менше передбаченого законодавством рівня. 

2.2. Організувати серед роботодавців і населення інформаційно-роз’яс-
нювальну роботу щодо реалізації законодавства про працю, а також провести, 
у межах компетенції, обстеження суб’єктів господарювання з метою вияв-
лення працівників, трудові угоди з якими не укладено, у тому числі тематичні 
рейди, зокрема, у сферах торгівлі та побуту; дiяльнiсть ресторанiв, надання 
послуг мобiльного харчування; будівництво; на підприємствах, які мають 
значні доходи при мінімальній чисельності працюючих. 
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3. Головам Волочиської, Деражнянської, Теофіпольської, Славутської та 
Старосинявської райдержадміністрацій забезпечити контроль за станом підви-
щення розміру середньої заробітної плати на відповідній території. 

4. Голові Шепетівської районної державної адміністрації, рекомендувати 
Кам’янець-Подільському міському голові вжити заходи щодо зростання 
середньомісячної заробітної плати та, відповідно, збільшення доходної час-
тини місцевих бюджетів, зокрема податку на доходи фізичних осіб та лікві-
дації дефіциту по заробітній платі працівників бюджетних установ. 

5. Рекомендувати: 
5.1. Керівникам органів місцевого самоврядування, утвореним у резуль-

таті об’єднання територіальних громад, до 01 березня 2018 року завершити 
формування підрозділів або передбачити виконання відповідних функцій 
посадовими особами діючих структурних підрозділів, які будуть здійснювати 
перевірки дотримання законодавства про працю. 

5.2. Управлінню Держпраці спільно з Головним управлінням ДФС в 
області та Департаментом соціального захисту населення облдержадміні-
страції провести у березні 2018 року навчання посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування щодо здійснення повноважень у сфері контролю за 
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. 

6. Структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати облас-
ним підрозділам центральних органів виконавчої влади: 

6.1. Забезпечити виплату заробітної плати працівникам не менше рівня, 
передбаченого законодавством. 

6.2. Не допускати безпідставного переведення працівників на неповні 
ставки та розглянути можливість забезпечення максимальної кількості пра-
цівників повною зайнятістю. 

7. Райдержадміністраціям, рекомендувати управлінню Держпраці, Голов-
ному управлінню ДФС в області, виконавчим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад, іншим органам місцевого самоврядування: 

7.1. Забезпечити оперативне реагування на звернення громадян щодо 
фактів виплати заробітної плати у розмірі, меншому передбаченого зако-
нодавством та переведення працівників на неповну тривалість робочого часу. 

7.2. Провести зустрічі з керівниками підприємств, які виплачують заро-
бітну плату менше і на рівні мінімальної, де чисельність найманих працівників 
не відповідає наявним у роботодавця виробничим фондам, торговим об’єктам, 
касовим апаратам, ліцензіям, пасажирським чи вантажним транспортним 
засобам, площі сільськогосподарських угідь. 

За результатами зустрічей надавати облдержадміністрації пропозиції 
щодо заслуховування таких керівників на засіданні обласної робочої групи з 
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

8. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації, рекомендувати обласному центру зайнятості 
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здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
наявності вакансій, створених нових підприємств, які потребують працівників 
відповідних кваліфікацій. 

9. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра-
ціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) 
рад, обласним підрозділам центральних органів виконавчої влади, іншим 
виконавцям про виконання розпорядження інформувати обласну державну 
адміністрацію щомісячно до 10 числа, наступного за звітним періодом. 

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


