ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
26.07.2019

м.Василівка

№ 260

Про стан оплати праці та організацію роботи щодо легалізації зайнятості
та заробітної плати на території району

Керуючись статтями 16, 24, 28 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 17.05.2019 № 266 «Про стан оплати праці та затвердження
заходів щодо легалізації заробітної плати в Запорізькій області на 2019-2020
роки», з метою забезпечення додержання законодавства про оплату праці,
передусім у частині державних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості
населення та заробітної плати, погашення заборгованості з неї, а також
погашення боргів обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України та
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
враховуючи результати розгляду цього питання на засіданні колегії
райдержадміністрації,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Активізувати роботу щодо додержання суб’єктами господарської
діяльності району чинного законодавства про оплату праці в частині
дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та своєчасності виплати
заробітної плати, погашення заборгованості з неї; легалізації зайнятості
населення та заробітної плати, а також погашення боргів обов’язкових платежів
до Пенсійного фонду України та єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
2. Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації: управління
соціального захисту населення; відділу економічного розвитку і торгівлі,
промисловості та розвитку інфраструктури; відділу агропромислового
розвитку; сектору житлово-комунального господарства та будівництва:
1) посилити роботу щодо забезпечення додержання суб’єктами
господарської діяльності законодавства про оплату праці, насамперед: в частині
дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, своєчасності виплати
заробітної плати, погашення заборгованості з неї, а також погашення боргів з
обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України та єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
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2) тримати на контролі стан виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери та підприємств комунальної форми власності, вживати
заходів щодо погашення існуючих боргів і запобігання їх утворенню;
3) забезпечити здійснення контролю за додержанням законодавства про
оплату праці та легалізації заробітної плати відповідно до ст. 24 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», координацію дій з цих питань з
контролюючими, правоохоронними, податковими органами, організаціями
роботодавців і профспілок.
3. Рекомендувати Василівському відділу обслуговування громадян
(сервісний центр) Пенсійного фонду України в Запорізькій області,
Василівському управлінню головного управління державної фіскальної служби
у Запорізькій області:
1) активізувати роботу із страхувальниками, у яких: середня заробітна
плата значно нижча середньої заробітної плати за видами економічної
діяльності у регіоні; керівники отримують заробітну плату менше мінімального
розміру; застрахованим особам нараховано заробітну плату за основним місцем
роботи менше мінімального розміру;
2) надавати пропозиції щодо запрошення керівників підприємств, де
спостерігаються ознаки мінімізації витрат на виплату заробітної плати,
використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про
працю; де існує заборгованість з єдиного соціального внеску; платників
єдиного внеску, у яких спостерігається тенденція зменшення чисельності
працюючих, фонду оплати праці для організації розгляду цих питань на
засіданні комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат;
3) інформацію подавати управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації щомісячно до 2 числа місяця, що настає за звітним
періодом.
4. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
продовжити проведення щотижневого моніторингу своєчасності виплати
заробітної плати та погашення заборгованості з неї на підприємствах району та
щопонеділка інформувати про стан погашення заборгованості.
5. Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 15.06.2018 № 221 «Про стан оплати праці, на
підприємствах, в установах та організаціях у Василівському районі».
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною.

Перший заступник голови

А. ХОЛОША

