ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від 17 травня 2017 року
Про виконання заходів з детінізації економіки району
Заслухавши інформацію заступника голови райдержадміністрації Русначенка
В.В. «Про виконання заходів з детінізації економіки району» колегія районної
державної адміністрації відмічає, що питання виконання заходів з детінізації
економіки району, зокрема дотримання державних гарантій в оплаті праці та
впровадження нових державних стандартів знаходиться на постійному контролі
районної державної адміністрації.
Розпорядженням голови райдержадміністрації утворено та затверджено склад
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення.
Робочою групою протягом січня - квітня 2017 проведено відвідування 99
суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території
Бершадського району. В ході роботи виявлено 19 найманих працівників без
оформлення належним чином трудових відносин.
За наслідками проведеної роботи до Бершадського відділення Гайсинської
ОДПІ звернулось 19 фізичних осіб підприємців з повідомленнями про прийняття
працівників на роботу та додатково легалізовано заробітної плати на суму 108,8
тис.грн.
Заслухавши та обговоривши інформацію колегія районної державної
адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Русначенка В.В. «Про виконання заходів з детінізації
економіки району» прийняти до відома.
2. Відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації (Цимбалюк С..Ф.) спільно з Бершадським
відділенням Гайсинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Вінницькій області (Когут В.П.) для забезпечення беззбиткової
діяльності підприємств проводити аналіз причин неприбуткової діяльності та стану
розрахунків з бюджетом.
3. Управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації
(Гаврилишина Л.І.):
3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства здійснювати спільні з
спеціалістами Держпраці перевірки суб’єктів господарювання різних форм
власності з питань своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального
розміру оплати праці;
3.2. Спільно з членами районної робочої групи проводити вивчення стану
справ на підприємствах району щодо легалізації найманої праці, встановлювати
факти нелегального використання найманої праці, зокрема, виявлення працюючих
осіб без оформлення належним чином трудових відносин.
4. Бершадському районному центру зайятості (Кізлов І.О.) сприяти зайнятості
безробітних громадян шляхом працевлаштування на вакантні посади,
запровадження підприємницької діяльності тощо.
5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Благодир
Ю.А.) спільно з відділом Держгеокадастру у Бершадському районі (Верхолюк К.П.),
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Бершадським відділенням Гайсинської об’єднаної
державної
податкової
інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області (Когут В.П.), головами
міської, об’єднаної та сільських громад:
5.1. провести аналіз договорів оренди земельних ділянок, що належать до
державної та комунальної власності та забезпечити встановлення розміру орендної
плати не нижче встановленого чинним законодавством рівня.
5.2. провести аналіз договорів оренди водних об’єктів та забезпечити
встановлення розміру орендної плати не нижче встановленого чинним
законодавством рівня.
6. Доручити управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Гаврилишина Л.І.) на основі матеріалів колегії та з
урахуванням обговорення, у тижневий термін підготувати проект розпорядження
голови райдержадміністрації з розглянутого питання.
7. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації (Іванченко Г.М.) висвітлити в районній
газеті "Бершадський край" та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
матеріали засідання колегії.
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