
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.05.2019 № 347/2219-р

 

З А Х О Д И 
з питань легалізації виплати заробітної плати  

і зайнятості населення в області 
 

1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо 
неприпустимості та можливих правових наслідків використання робочої сили 
з порушенням трудового законодавства, з врученням відповідних пам’яток. 
Інформувати через засоби масової інформації громадськість щодо суб’єктів 
господарської діяльності, які мають заборгованість із заробітної плати, випла-
чують заробітну плату у розмірі, менше встановленого мінімуму, несвоєчасно 
перераховують податки до бюджету. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, органи міс-
цевого самоврядування, утворені у результаті 
об’єднання територіальних громад, Департа-
мент соціального захисту населення облдерж-
адміністрації, головні управління ДФС, Пенсій-
ного фонду України, управління Держпраці в 
області, обласний центр зайнятості, обласне 
об’єднання організацій роботодавців, Федерація 
професійних спілок області  

Постійно 

2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення що-
до важливості для громадян оформлення “легальних” трудових відносин та участі 
у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, 
забезпечивши висвітлення питань зайнятості населення на веб-сторінках райдерж-
адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, орга-
нів місцевого самоврядування, утворених у результаті об’єднання територіальних 
громад, центрів зайнятості та регіональних засобах масової інформації. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, органи місцевого 
самоврядування, утворені у результаті об’єднання 
територіальних громад, Департамент соціального 
захисту населення облдержадміністрації, головні 
управління ДФС, Пенсійного фонду України, уп-
равління Держпраці в області, обласний центр 
зайнятості, управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України, відділення 
Національної служби посередництва і примирення 
в області 

Постійно 
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3. Здійснювати аналіз діяльності суб’єктів господарювання, у яких 
наймані працівники працюючи повний робочий день отримують заробітну 
плату в розмірах менше встановленого мінімуму (у сферах будівництво, 
оптова та роздрібна торгівля, транспорт, тимчасове розміщення й організація 
харчування, охорона здоров’я) та які не проводять доплату до мінімального 
страхового внеску.  

Головні управління ДФС, Пенсійного фонду 
України в області 

Постійно 

4. Проводити моніторинг ефективності проведених заходів інформаційно-
роз’яснювального характеру представниками робочих груп з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення, а також інспекційних відві-
дувань інспекторами праці. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, органи міс-
цевого самоврядування, утворені у результаті 
об’єднання територіальних громад, Департа-
мент соціального захисту населення облдерж-
адміністрації  

Постійно 

5. Щомісячно здійснювати моніторинг звітності суб’єктів господарюван-
ня, які нараховують заробітну плату працівникам при повній їх зайнятості 
менше мінімального розміру, встановленого законодавством, та надавати 
пропозиції робочим групам щодо заслуховування таких суб’єктів на засідан-
нях.  

Головні управління ДФС, Пенсійного фонду 
України в області, департаменти соціального 
захисту населення та фінансів облдержадміні-
страції  

Постійно 

6. На засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 
плати і зайнятості населення заслуховувати керівників підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб-підприємців, які нараховують заробітну плату 
нижче встановленого законодавством рівня і в яких виявлено працюючих без 
оформлення трудових відносин згідно з чинним законодавством. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, органи міс-
цевого самоврядування, утворені у результаті 
об’єднання територіальних громад 

Постійно 
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7. Здійснювати в межах наданих повноважень контроль за додержанням 
законодавства про працю шляхом проведення інспекційних відвідувань та 
невиїзних інспектувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин. 

Управління Держпраці в області, органи місце-
вого самоврядування, утворені у результаті 
об’єднання територіальних громад 

Постійно 

8. Інформувати управління Держпраці та Головне управління ДФС в об-
ласті щодо суб’єктів господарювання, які використовують працю неоформле-
них найманих працівників.  

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, органи міс-
цевого самоврядування, утворені у результаті 
об’єднання територіальних громад 

Постійно 

9. Здійснювати моніторинг діяльності суб’єктів господарювання, що 
мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату в межах 
встановленого законодавством мінімального розміру. Результати моніторингу 
щодо ймовірних порушників законодавства надавати робочим групам для 
заслуховування їх на засіданнях.  

Головне управління ДФС в області, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, органи місцевого са-
моврядування, утворені у результаті об’єднання 
територіальних громад, Департамент соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації 

Постійно 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


