ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від ____ січня 2017 року
Реалізація в районі заходів з легалізації зайнятості та заробітної плати в
2016 році. Впровадження державних стандартів з оплати праці в 2017 році
Заслухавши інформацію заступника начальника управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації
Кушпели В.Я.
«Реалізація в районі заходів з легалізації зайнятості та заробітної плати в 2016
році. Впровадження державних стандартів з оплати праці в 2017 році» колегія
районної державної адміністрації відмічає, що питання нагляду та контролю за
додержанням роботодавцями законодавства про працю, дотримання
мінімальних державних гарантій в оплаті праці, своєчасності виплати
заробітної плати та впровадження нових державних стандартів знаходиться на
постійному контролі районної державної адміністрації.
У 2016 році проведено 5 засідань тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат, за результатами яких прийнято відповідні рішення.
За оперативними даними станом на 1 січня 2017 року заборгованість із
виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій
району відсутня.
Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації спільно з головним державним інспектором відділу з
питань додержання законодавства про працю управління Держпраці у
Вінницькій області проведено вивчення стану справ на 28 підприємствах
району з додержання законодавства у сфері оплати праці та соціальнотрудових відносин.
В ході спільних відвідувань (перевірок) виявлено ряд порушень
законодавства про працю, складено спільні акти та направлено до
Бершадського суду.
Постійно проводиться моніторинг рівня середньомісячної заробітної
плати штатних працівників на підприємствах, установах та організаціях району.
За оперативними даними середній розмір номінальної заробітної плати
штатного працівника в районі за листопад місяць 2016 року становив 3523,1
грн., що на 22% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року
(2884,3грн.) але лише 80% у співвідношенні до обласного показника (4405,0
грн.) та майже 2,5 рази перевищує законодавчо встановлений рівень
мінімальної заробітної плати. В тому числі в сільському господарстві її розмір
складав 3350,8 грн., що на 24,6% більше в порівнянні з відповідним періодом
минулого року (2688,4 грн.).
Районною робочою групою з вивчення питань легалізації найманої
праці у суб’єктів підприємницької діяльності в звітному періоді проведено
вивчення стану справ у 126 фізичних осіб підприємців, в ході яких виявлено 52
найманих працівники без оформлення належним чином трудових відносин. За
результатами діяльності проведеної робочою групою до Бершадського
відділення Гайсинської ОДПІ звернулось 33 фізичних особи підприємці з

повідомленнями про прийняття 43 працівників на роботу, також 5 осіб
оформились як фізичні особи - підприємці.
Проводиться роз’яснювальна робота серед підприємств, установ та
організацій району щодо запровадження нової методології визначення
мінімальної заробітної плати, диференціації заробітної плати працівників за
рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності,
відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника,
результатів його роботи та не допущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної
плати, скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час.
Враховуючи
вищевикладене,
колегія
районної
державної
адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації Кушпели В. Я. «Реалізація в районі
заходів з легалізації зайнятості та заробітної плати в 2016 році. Впровадження
державних стандартів з оплати праці в 2017 році» прийняти до відома.
2. З метою впровадження нових державних стандартів з оплати праці з
01.01.2017 року затвердити заходи щодо легалізації заробітної плати та
зайнятості населення у Бершадському районі на 2017 рік, що додаються.
3.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Кушпела В.Я.):
3.1 забезпечити дієвий контроль за виконанням затверджених п.2 даного
рішення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення у
Бершадському районі на 2017 рік.
3.2 приймати участь в спільних перевірках з управлінням Держпраці у
Вінницькій області з контролю за додержанням законодавства у сфері оплати
праці та соціально-трудових відносин;
3.3 проводити роз’яснювальну роботу серед підприємств, установ та
організацій району щодо запровадження нової методології визначення
мінімальної заробітної плати.
4. Максимально активізувати роботу робочої групи з вивчення питань
легалізації найманої праці у суб’єктів підприємницької діяльності. Проводити
щодекадні відвідування ФОП з метою усунення порушень в частині легалізації
трудових відносин.
5.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мазур Л.Й.)
забезпечити контроль за додержанням норм постанови КМУ «Про оплату праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» щодо встановлення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду
у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1
січня календарного року.
6. Керівникам підприємств, установ та організацій району забезпечити
неухильне виконання завдань Державного бюджету України на 2017 рік, щодо
нарахування мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 3200,0 грн.
7. З метою збільшення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів
Бершадському відділенню Гайсинської ОДПІ (Когут В.П.) забезпечувати
проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ та

організацій району щодо забезпечення підвищення мінімальної заробітної
плати у 2017 році.
8. Доручити управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Кушпела В.Я.) на основі матеріалів колегії та з
урахуванням обговорення, у тижневий термін підготувати проект
розпорядження голови райдержадміністрації з розглянутого питання.
9. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації (Гаврилишина Л.І.) висвітлити в
районній газеті
"Бершадський край" та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації матеріали засідання колегії.

Голова колегії,
голова районної
державної адміністрації

І.Стефанцов

Перший заступник голови
райдержадміністрації
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