ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.02.2019

№ 139/А-2019

Про заходи щодо легалізації трудових
відносин, забезпечення мінімальних гарантій
з оплати праці, підвищення рівня заробітної
плати
Відповідно до статей 6, 16, 24, 25, 28 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 року №359-р «Про затвердження плану заходів щодо
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення», з метою
забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, враховуючи, що
підвищення рівня середньої заробітної плати працівникам є одним із
пріоритетних завдань діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування Одеської області:
1. Затвердити План заходів з питань детінізації доходів громадян та
зайнятості населення на 2019-2020 роки (далі – План заходів, додається).
2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, міських рад міст
обласного значення, сільським, селищним, міським головам рад об’єднаних
територіальних громад, керівникам територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, визначених у Плані заходів, забезпечити в межах
повноважень його виконання, про що надавати інформацію Департаменту
економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної
державної адміністрації у строки, зазначені у Плані заходів.
3. Департаменту економічної політики та стратегічного планування
Одеської обласної державної адміністрації про виконання Плану заходів
інформувати обласну державну адміністрацію до 15 числа місяця, наступного
за звітним періодом.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації (економічні питання).
Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
06.02.2019 № 139/А-2019
План заходів
з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на
2019-2020 роки
№
з/п

Зміст заходу

Строк
виконання

Орган, відповідальний за здійснення
заходу

І. Інформаційно-роз’яснювальна робота
1

Розміщення
тематичних
інформаційних
матеріалів на веб-сайті облдержадміністрації у
розділі «Детінізація доходів громадян та
зайнятості населення»

Постійно

2

Проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи з населенням щодо негативних соціальних
наслідків нелегальних трудових відносин,
переваг дотримання законодавства про працю;
роботодавцями та іноземними громадянами, які
перебувають на території області, – щодо

Постійно

Департамент
економічної
політики
та
стратегічного
планування
облдержадміністрації, Одеська обласна
служба зайнятості, Головне управління
Державної
фіскальної
служби
в Одеській області, Головне управління
Пенсійного фонду України в Одеській
області, Головне управління Держпраці в
Одеській області
Головне управління Пенсійного фонду
України в Одеській області, Головне
управління Державної фіскальної служби в
Одеській області, Головне управління
Держпраці в Одеській області, Одеська
обласна служба зайнятості, Головне

3

4

економічних та іміджевих втрат роботодавців при
незаконному використанні праці іноземців
(семінари, наради, засідання за «круглим
столом», виступи на телебаченні, публікації у
засобах масової інформації).
Проведення індивідуальної роз’яснювальної
роботи з суб’єктами господарювання –
платниками податків, у яких заробітна плата
нижча мінімальної
Навчання та підвищення кваліфікації інспекторів
праці виконавчих органів міських рад міст
обласного значення, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних громад
Забезпечення
функціонування
телефонних
«гарячих
ліній»
з
питань
дотримання
законодавства про працю (оплати праці «у
конвертах», невиплати заробітної плати, виплати
її у розмірі нижчому від мінімального,
використання праці неоформлених найманих
працівників)

управління Державної міграційної служби
України в Одеській області, Федерація
професійних спілок Одеської області,
Об’єднання
організацій
роботодавців
Одеської
області,
Департамент
економічної політики та стратегічного
планування Одеської обласної державної
адміністрації
Постійно

Головне управління Держпраці в Одеській
області

Постійно

Головне управління Державної фіскальної
служби в Одеській області, Головне
управління Держпраці в Одеській області,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення (за
згодою), сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад (за
згодою)

II. Організація роботи з «ризиковими» суб’єктами господарської діяльності, які мінімізують виплату
заробітної плати та порушують вимоги законодавства про працю
1

Забезпечення ефективної діяльності комісій з
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення (у разі необхідності утворити
відповідні робочі групи) із залученням

Постійно

Департамент
економічної
політики
та стратегічного планування Одеської
обласної державної адміністрації, Головне
управління Державної фіскальної служби в

контролюючих та правоохоронних органів

Одеській області, Головне управління
Пенсійного
фонду
України
в Одеській області, Головне управління
Держпраці в Одеській області, районні
(міські) комісії (робочі групи) з легалізації
заробітної плати та зайнятості населення
До 01.03.2019 Райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення (за
згодою), сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад (за
згодою)
Постійно
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення (за
згодою), сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад (за
згодою)
Постійно
Головне управління Державної фіскальної
служби в Одеській області (за згодою),
Управління захисту економіки в Одеській
області Департаменту захисту економіки
Національної поліції України (за згодою),
Головне управління Держпраці в Одеській
області (за згодою), Південний офіс
Держаудитслужби (за згодою)

2

Затвердження відповідних планів спільних
заходів з питань детінізації доходів громадян та
зайнятості населення

3

Проведення роботи з керівниками суб’єктів
господарювання щодо дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці, збереження діючих та
утворення нових робочих місць із заробітною
платою, не нижчою середньогалузевої
Забезпечення
постійного
контролю
за
дотриманням
суб’єктами
господарської
діяльності законодавства про працю, у тому числі
в частині легалізації зайнятості населення,
дотримання мінімальних гарантій з оплати праці
та своєчасної виплати заробітної плати.
Вжиття заходів щодо виявлення, упередження
та руйнування схем ухилення від сплати податків
та обов’язкових внесків
Проведення спільних робочих нарад для За попереднім Одеський обласний центр зайнятості,
вирішення поточних питань взаємодії:
узгодженням Головне управління Державної міграційної
- здійснення аналізу стану тіньової зайнятості
сторін
служби України в Одеській області,

4

5

6

7

8

іноземних громадян у регіоні;
- підготовка та направлення до центральних
органів виконавчої влади пропозицій щодо
вдосконалення порядку працевлаштування та
перебування іноземців в Україні;
- координація контрольних заходів
Здійснення
громадського
контролю
за
дотриманням
роботодавцями
трудового
законодавства, у тому числі у складі робочих
груп з питань легалізації виплат заробітної плати
та зайнятості населення
Посилення
контролю
за
дотриманням
роботодавцями законодавства про оплату праці та
співпрацю
з
цих
питань
з
іншими
контролюючими органами та відповідними
районними і міськими робочими групами
(комісіями) з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення,
застосовуючи повноваження, передбачені ст. 265
КЗпП України
З метою реалізації статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» у частині
здійснення на відповідних територіях контролю
за додержанням законодавства про працю та
зайнятість населення на підприємствах, в
установах та організаціях усіх форм власності, а
також фізичних осіб, які використовують працю
найманих працівників, у порядку, встановленому

Постійно

Головне управління Держпраці в Одеській
області, Головне управління Державної
фіскальної служби України в Одеській
області, Департамент економічної політики
та стратегічного планування Одеської
обласної державної адміністрації
Федерація профспілок області (за згодою),
спільний
представницький
орган
роботодавців
на територіальному рівні (за згодою)

Постійно

Головне управління Держпраці в Одеській
області

Постійно

Виконавчі органи міських рад міст
обласного значення, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних
громад (за згодою)

законодавством, утворити відповідні структурні
підрозділи
або
передбачити
здійснення
відповідних функцій посадовими особами
наявних структурних підрозділів
III. Взаємний обмін інформацією
1

2

3

Подання Департаменту економічної політики та
До 5 числа
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
стратегічного планування облдержадміністрації
щомісяця
міських рад міст обласного значення (за
узагальненої
інформації
щодо
діяльності
згодою), сільських, селищних, міських рад
місцевих робочих груп (комісій) з питань
об’єднаних територіальних громад (за
легалізації праці, кількості виявлених та
згодою)
легалізованих працівників (додаток 2) з наданням
копій протоколів засідань місцевих робочих груп
(комісій) з питань легалізації праці у звітному
періоді
Проведення
моніторингу
середньооблікової
Щомісяця
Департамент
економічної
політики
чисельності працівників, зокрема тих, що
та стратегічного планування обласної
виконують роботи за договорами цивільнодержавної
адміністрації,
Головне
правового характеру та за яких сплачуються
управління Державної фіскальної служби в
податки та збори, і моніторингу розміру
Одеській області, Головне управління
заробітної плати, заявленого в оголошенні про
Пенсійного фонду України в Одеській
прийняття на роботу, та фактичного розміру
області
заробітної плати
Подання Департаменту економічної політики та До 30 числа Головне управління Пенсійного фонду
стратегічного планування облдержадміністрації,
щомісяця
України в Одеській області
Головному управлінню Держпраці в Одеській Щоквартально Головне управління Державної фіскальної
області (для опрацювання) інформації в протягом 30 служби в Одеській області
територіальному розрізі районів, міст щодо календарних

4

5

роботодавців, які виплачують заробітну плату
днів після
нижче мінімальної, та кількості працівників, які
подання
отримують таку заробітну плату
ф.№1-ДФ
Подання Департаменту економічної політики та
Головне управління статистики в Одеській
стратегічного планування облдержадміністрації
області
інформації щодо:
- середньомісячної заробітної плати (номінальної) Щоквартально
штатного працівника в цілому по містах
на 70 день
обласного значення, районах (без розподілу за після звітного
видами економічної діяльності);
періоду
- суми заборгованості по заробітній платі;
кількості працівників, яким своєчасно не Щомісяця на
виплачена заробітна плата; середньомісячної 35 день після
заробітної
плати
(номінальної)
штатного
звітного
працівника за видами економічної діяльності по
періоду
області (без розподілу по містах обласного
значення, районах)
Здійснення на підставі даних Головного
Постійно
Департамент економічної політики та
управління Державної фіскальної служби в
стратегічного
планування
Одеській
області,
Головного
управління
облдержадміністрації
Пенсійного фонду України в Одеській області,
Головного управління статистики в Одеській
області моніторингу за рівнем заробітної плати та
дотриманням мінімальних гарантій з оплати
праці у територіальному розрізі та доведення
його результатів до райдержадміністрацій і
міськвиконкомів
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Оперативне надання інформації на запит щодо:
Постійно
Одеський обласний центр зайнятості,
- дати початку роботи та звільнення іноземця або
Головне управління Держпраці в Одеській
особи без громадянства для вирішення питання
області
щодо наявності правових підстав для скасування
дозволу на застосування праці іноземців;
- фактичної сплати заробітної плати іноземним
працівникам протягом строку дії дозволу на
застосування праці іноземців.
Взаємний обмін інформацією про використання
У разі
Головне управління Держпраці в Одеській
праці іноземних громадян на території області з
виявлення
області,
Одеський
обласний
центр
порушенням норм чинного законодавства та
зайнятості, Головне управління Державної
вжиття необхідних заходів для усунення
міграційної служби України в Одеській
порушень.
області
Інформування
Департаменту
економічної До 10 числа Головне управління Державної фіскальної
політики
та
стратегічного
планування щоквартально служби в Одеській області, Головне
облдержадміністрації про виконання Плану
управління Пенсійного фонду України в
спільних заходів з питань детінізації доходів
Одеській області, Головне управління
громадян та зайнятості населення
Держпраці в Одеській області, Одеський
обласний центр зайнятості, Головне
управління Державної міграційної служби
України в Одеській області,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення (за
згодою), сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад (за
згодою).
_______________________________

Додаток
до Плану заходів
Інформація
щодо діяльності місцевих робочих груп (комісій) з легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення
______________________________________ за___________ 20___ року

Кількість підприємств,
запрошених на засідання
(з початку року)

Кількість легалізованих
працівників
(з початку року)

Дата, номер,
назва
розпорядження
(рішення) щодо
утворення
робочих груп
(комісій)

Кількість виявлених
неоформлених
працівників
(з початку року)

№
з/п

Кількість проведених
засідань
(з початку року)

(назва району, міста, ОТГ)
Дата
засідання
(у звітному
місяці)

звітний місяць

Перелік підприємств,
запрошених на засідання
(у звітному місяці)

1.
2.
3.
….

Доручення,
надані підприємствам

1.
2.
3.
….

Термін
виконання
доручень

Передані
матеріали до
органів
Держпраці
/ДФС в
Одеській
області (для
перевірки)

