
 
 
 
 

Про стан погашення заборгованості, 
підвищення рівня заробітної плати та 
легалізації трудових відносин 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’язкового 
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 “Деякі 
питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законо-
давства про працю”, з метою виплати боргів із заробітної плати, забезпечення 
підвищення рівня оплати праці, легалізації трудових відносин, враховуючи 
інформацію з цього питання (додається): 

1. Відзначити, що на 01 листопада 2019 року допущено значне зростання 
заборгованості із заробітної плати у місті Шепетівка. 

2. Визнати недостатньою роботу Теофіпольської, Новоушицької, Вінько-
вецької, Дунаєвецької райдержадміністрацій, а також Шепетівського міського 
голови в частині вжиття заходів щодо підвищення рівня заробітної плати. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам: 

1) розробити та затвердити графіки погашення заборгованості із заро-
бітної плати (у тому числі в розрізі підприємств-боржників) на 2020 рік та до 
30 січня 2020 року подати їх Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації; 

2) забезпечити контроль за виконанням графіків та сприяти у межах на-
даних повноважень погашенню заборгованості із заробітної плати на підпри-
ємствах усіх форм власності; 

3) продовжити практику проведення представниками робочих груп роз’ясню-
вальної роботи з роботодавцями на підприємствах (установах, організаціях, у 
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фізичних осіб-підприємців) щодо неприпустимості та можливих правових 
наслідків використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, із 
врученням відповідних пам’яток. 

4. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад:  

1) до 27 грудня 2019 року затвердити відповідні плани заходів з питань 
детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2020 рік; 

2) надавати управлінню Держпраці та Головному управлінню ДПС в 
області інформацію про факти зайнятості працівників без належного оформ-
лення роботодавцями трудових відносин та виплати їм заробітної плати 
“у конвертах”, отриману за результатами розгляду письмових звернень грома-
дян, а також звернень, які надходять на Урядову гарячу лінію, для вжиття від-
повідних заходів реагування. 

5. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, Головному управлінню ДПС в області, облас-
ному центру зайнятості здійснювати вибірковий моніторинг розміру заробітної 
плати, заявленого в оголошеннях про прийняття на роботу та вакансії, поданих 
роботодавцями до служби зайнятості, і фактичного розміру заробітної плати. 

6. Дунаєвецькій, Старосинявській та Теофіпольській районним держав-
ним адміністраціям забезпечити проведення аналізу та вжити відповідні заходи 
для підвищення рівня заробітної плати в аграрному секторі. 

7. Управлінню регіонального розвитку та будівництва обласної державної 
адміністрації затвердити відповідні заходи та активізувати роботу щодо підви-
щення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості працівників будівельної 
галузі.  

8. Рекомендувати: 
1) органам місцевого самоврядування, утвореним у результаті об’єднання 

територіальних громад, продовжити формування підрозділів або передбачити 
покладання відповідних функцій на посадових осіб наявних структурних під-
розділів, які будуть здійснювати перевірки дотримання законодавства про 
працю; 

2) управлінню Держпраці в області повідомляти управління інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації про факти 
виявлення працівників без належного оформлення трудових відносин та засто-
сування заходів відповідальності до посадових осіб, винних у порушенні трудо-
вого законодавства, для розміщення на вебсайті обласної державної адміні-
страції; 

3) головним управлінням Національної поліції, ДПС, управлінню Укр-
трансбезпеки в області вживати заходи для зменшення порушень під час про-
вадження господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень, у тому 
числі таксі; 
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4) Головному управлінню Пенсійного фонду України в області забезпе-
чувати постійний моніторинг відомостей реєстру застрахованих осіб Держав-
ного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для 
виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень 
законодавства про працю, та здійснювати обмін інформацією в установленому 
порядку;  

5) головним управлінням Пенсійного фонду України, ДПС, управлінню 
Держпраці в області, органам місцевого самоврядування проводити в межах 
повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо захисту прав застра-
хованих осіб та переваг отримання легальної заробітної плати; 

6) Головному територіальному управлінню юстиції в області взяти на 
постійний контроль виконання незавершених виконавчих документів про стяг-
нення заборгованості із заробітної плати. 

9. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструкту-
ри облдержадміністрації, рекомендувати обласному центру зайнятості здійсню-
вати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо наявності 
вакансій, створених нових підприємств, які потребують працівників відповідної 
кваліфікації. 

10. Районним державним адміністраціям, структурним підрозділам облас-
ної державної адміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, іншим виконавцям забезпечити виконання цього 
розпорядження, про що інформувати Департамент соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації до 10 числа кожного місяця для по-
дальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації. 

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 30.11.2018 № 837/2018-р “Про стан погашення за-
боргованості, підвищення рівня заробітної плати та легалізації трудових від-
носин в області”. 

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 
 


