
 
 
 
 
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”, з ме-
тою виплати боргів із заробітної плати, забезпечення підвищення рівня оплати 
праці, легалізації трудових відносин, враховуючи інформацію з цього питання: 

1. Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації 
забезпечити проведення моніторингу стану виникнення і погашення заборгова-
ності із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях 
області та інформування управління Держпраці в області про наявні порушення 
у сфері оплати праці. 

2. Головам районних державних адміністрацій забезпечити ефективну 
діяльність тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
та здійснення постійного контролю за виконанням прийнятих рішень. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати сільським, 
селищним та міським головам: 

1) забезпечити укладення підприємствами-боржниками графіків погашен-
ня заборгованості із заробітної плати на 2022 рік, про що поінформувати Депар-
тамент економічного розвитку обласної державної адміністрації до 01 лютого 
2022 року; 

2) здійснювати контроль за виконанням графіків погашення заборгова-
ності з виплати заробітної плати та в межах повноважень сприяти її погашенню 
на підприємствах усіх форм власності; 
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3) забезпечити виконання заходів з питань легалізації виплати заробітної 
плати і зайнятості населення в області, затверджених розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 16.05.2019 №347/2019-р “Про заходи з 
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області”.  

4. Рекомендувати: 
1) сільським, селищним, міським головам: 
проаналізувати фінансовий стан підприємств комунальної форми влас-

ності, які мають заборгованість із заробітної плати, та вжити заходів для її по-
гашення, про що поінформувати Департамент економічного розвитку обласної 
державної адміністрації до 20 грудня 2021 року; 

у разі отримання інформації про факти несвоєчасної виплати заробітної 
плати, використання праці без належного оформлення трудових відносин, пору-
шень мінімальних гарантій в оплаті праці та інших порушень законодавства 
про працю направляти відповідні звернення до управління Держпраці у Хмель-
ницькій області для вирішення питання про проведення позапланових заходів 
державного контролю; 

2) управлінню Держпраці в області: 
вживати в межах повноважень заходи щодо додержання вимог законо-

давства про працю, у тому числі з питань оплати праці на підприємствах-
боржниках, де утворилася або збільшилася заборгованість з виплати заробітної 
плати, та оформлення трудових відносин роботодавцями, які мають найвищий 
ризик використання незадекларованої праці; 

проводити спільно з Головними управліннями Пенсійного фонду України, 
ДПС в області, Хмельницьким обласним центром зайнятості системну інфор-
маційно-роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців щодо недо-
пустимості та можливих правових наслідків використання робочої сили з пору-
шенням трудового законодавства на індивідуальних співбесідах, семінарах, 
інших тематичних та інформаційних заходах; 

3) Головному управлінню Пенсійного фонду України в області проводити 
аналіз відомостей щодо виплати найманим працівникам заробітної плати нижче 
мінімального розміру при повній зайнятості працівників та систематично 
інформувати Департамент економічного розвитку обласної державної адміні-
страції, управління Держпраці в області, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування про платників, які допускають порушення в оплаті праці; 

4) Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький): 

забезпечити ефективну роботу державної виконавчої служби щодо своє-
часного та повного виконання судових рішень з питань погашення заборгова-
ності із виплати заробітної плати;  

посилити контроль за діяльністю арбітражного керуючого ПрАТ “Кам’я-
нець-Подільськавтоагрегат” щодо вжиття ним вичерпних заходів у частині по-
гашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства. 
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5. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування, іншим виконавцям забезпечити виконання цього розпо-
рядження, про що інформувати Департамент економічного розвитку обласної 
державної адміністрації щомісячно до 10 числа, для подальшого узагальнення 
та інформування обласної державної адміністрації. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 24.11.2020 № 863/2020-р “Про стан погашення 
заборгованості, підвищення рівня заробітної плати та легалізації трудових від-
носин в області”. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


