від 02 вересня 2015 року

№ 244-р

Про стан дотримання законодавства про
працю на підприємствах, установах
і організаціях Голованівського району
У Голованівському районі середньомісячна заробітна плата за січеньчервень 2015 року становить 3187 грн. Темп росту заробітної плати до
відповідного періоду минулого року становить 115,5%, Голованівський район
за рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2015 року займає
4 рейтингове місце в області.
Станом на 01 серпня 2015 року рахувалась заборгованість із виплати
заробітної плати у сумі 426,9 тис. грн., у тому числі: 392,9 тис. грн. на
підприємстві ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК «Укрмедпром» та
34,0 тис. грн. у філії «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський
облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (станом на 20 серпня
2015 року дану заборгованість повністю погашено).
Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати
ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК «Укрмедпром» розглядався на 14 із
16 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат,
проведених у 2015 році. На кожному з цих засідань було заслухано директора
підприємства Новікова С.А., надавались пояснення, вишукувались шляхи
вирішення ситуації, що склалась із заборгованістю. Комісією надані доручення
й рекомендації щодо шляхів вирішення проблемних питань, вжиття конкретних
додаткових заходів з прискорення погашення зарплатних боргів та
попереджено про можливу адміністративну та кримінальну відповідальність за
невиконання взятих соціальних зобов’язань.
Протягом 2015 року проведено 16 засідань комісії з питань забезпечення
своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної плати,
стипендій та інших соціальних виплат. На засідання запрошуються керівники
підприємств, фізичні особи підприємці, які згідно з даними управління
Пенсійного фонду України в Голованівському районі, виплачують заробітну
плату найманим працівникам в розмірі, меншому за мінімальний.
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З початку року на засідання комісії з питань забезпечення своєчасності
виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та
інших соціальних виплат були запрошені 9 керівників суб’єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності (з них: директора
ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК «Укрмедпром», начальника філії
«Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ДАК
«Автомобільні дороги України», начальника Голованівського комбінату
комунальних підприємств), на засідання робочої групи по легалізації заробітної
плати та тіньової зайнятості населення – 15 керівників суб’єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності.
Відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління
соціального захисту районної державної адміністрації постійно здійснюється
контроль за недопущенням виникнення заборгованості із виплати заробітної
плати. Згідно плану роботи, відділом здійснюється моніторинг дотримання
законодавства про працю на підприємствах району, надається методична,
практична допомога. Здійснення вивчення дотримання законодавства з оплати
праці проводиться на підставі плану вивчень. Протягом 2015 року відділом
здійснено 41 вивчення дотримання законодавства з питань праці на
підприємствах району.
Проводиться постійний моніторинг стану виплати заробітної плати в
районі. Керівникам підприємств, які допустили нарахування заробітної плати
на рівні або менше встановленого законодавством мінімального розміру в
умовах відпрацьованого повного місяця, надіслано листи з застереженням про
негативні наслідки порушення законодавства про працю (від 13 липня
2015 року № 01-34/13/1). Роз’яснено, що в результаті виплати заробітної плати
в розмірі, меншої за мінімальну, найманим працівникам страховий стаж буде
зараховано в неповному обсязі.
На підставі даних управління Пенсійного фонду України в
Голованівському районі щодо переліку підприємств, які по даним звітності
нараховують заробітну плату на рівні або менше встановленого законодавством
мінімального розміру в умовах відпрацьованого повного місяця з керівниками,
головними бухгалтерами підприємств проводяться бесіди, а на підприємствах,
які включені до плану – проведено вивчення стану дотримання законодавства з
оплати праці (ФГ «Колосок – ВТ», ФГ «Єдність», ФГ «Родючість», ФГ «Воля»,
ФГ «Діана», ТОВ «Олександрія-Лідер», АФ ТОВ «Шевченка»). На всіх цих
підприємствах дотримуються законодавства з оплати праці.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота, так у 2015 році подано до
друку в районну газету «Вісник Голованівщини» 4 статті: «Реєстрація
колективних договорів», «Негативні наслідки найманої праці без оформлення
трудових відносин», «Посилено відповідальність роботодавців за порушення
законодавства про працю», «Щодо збереження місця роботи та середнього
заробітку на підприємстві для працівників, призваних на строкову військову
службу в особливий період».
У Голованівському районі діє робоча група по легалізації заробітної
плати та тіньової зайнятості, але враховуючи те, що перевірки суб’єктів
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господарювання контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби
України та Державної фінансової інспекції України) протягом 2015 року
здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, робоча група по
легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості обстеження не здійснювала.
За даними Голованівського відділення Гайворонської ОДПІ протягом січнялипня 2015 року було здійснено перевірки двох суб’єктів підприємницької
діяльності. У ході обстежень порушень законодавства не виявлено.
У 2015 році проведено 8 засідань робочої групи по легалізації заробітної
плати та тіньової зайнятості, заслухано 15 суб’єктів підприємництва з питань
дотримання мінімальної заробітної плати.
Програма зайнятості населення Голованівського району на період до
2017 року затверджена рішенням Голованівської районної ради від 26 квітня
2013 року № 313. За результатами звітності, яку подають суб’єкти
господарювання до Голованівського відділення Гайворонської ОДПІ, протягом
січня-червня 2015 року в Голованівському районі працевлаштовано 148 чол.
при плановому показнику 300, що становить 49,3 %.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
проводиться повідомна реєстрація колективних договорів. Всього у районі
зареєстровано 170 колективних договорів, з початку 2015 року – 17.
Оприлюднюються відомості про проведення повідомної реєстрації у районній
газеті «Вісник Голованівщини» та на сайті районної державної адміністрації.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 28 серпня 2015 року № 23:
1. Комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат:
продовжити роботу з ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК
«Укрмедпром» з прискорення погашення зарплатних боргів;
проводити роботу з підприємствами, установами та організаціями щодо
підвищення заробітної плати найманим працівникам страхувальниками, які
нараховували заробітну плату на рівні або менше встановленого
законодавством мінімального розміру в умовах відпрацьованого повного
місяця.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
тримати на постійному контролі стан виконання графіків погашення
заборгованості керівництвом ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК
«Укрмедпром»;
продовжити проводити роз’яснювальну роботу щодо неухильного
дотримання законодавства з оплати праці та трудових відносин,
недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового
законодавства;
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про проведену роботу проінформувати заступника голови районної
державної адміністрації Бугаєнко О.П. до 25 вересня 2015 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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