УКРАИНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласноТ державноУ адмшютращТ
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Про стан погашения заборгованост!
i3 виплати зароб1тно1 плати пращвникам
шдприемств, установ та оргашзацш
област1 та платеж1в до Пенсшного фонду УкраТни
Обласною державною адмшютрашею здшснюеться цшеспрямована
робота з погашения борпв i3 виплати зароб1тноТ плати та забезпечення
своечасноТ п виплати на пщприемствах, в оргашзащях, установах область
За статистичними даними за станом на 1 с1чня 2018 року загальна сума
заборгованост1 1з виплати зароб1тно1 плати на пщприемствах област1 становила
5,3 млн грн. Про наявшсть борпв до статистичних оргашв прозв!тували
7 суб'ект1в господарювання. Упродовж 2017 року сума зазначеного боргу
зменшилася на 163,4 тис. грн або на 3%.
За показником сшввщношення суми заборгованост1 i3 виплати заробшю1
плати до фонду оплати праш (0,3 %) область займала 3 рейтингове мюце по
УкраТнь
Результата niei роботи були б набагато вагомплими, якби у грудш
минулого року до кола боржниюв не приедналось до цього часу усшшно
працююче ТОВ "Екта - Пром" м. Житомира з сумою боргу 1,3 млн грн.
Упродовж с!чня - лютого 2018 року загальна сума заборгованост! i3
виплати зароб1тно1 плати на п!дприемствах област1 зросла на 145,2 тис. грн
(на 2,7%) i за статистичними даними за станом на 1 березня 2018 року
становила 5,5 млн грн.
Про наявшсть борпв до статистичних оргашв прозвггували 6 с у б ' е т в
господарювання.
У структур! загального боргу i3 виплати зароб1тноТ плати по облает!
35,5% або 1945,1 тис. грн утворилося на 3 економ1чно активних пщприемствах,
2,3 млн грн або 41,5% - на 2 шдприемствах-банкрутах та 23% або 1,3 млн грн
на 1 неактивному шдприемствь
Борги 13 виплати зароб!тно1 плати за даними статзв1тност1 мають мюце у
3 \з 28 територ1альних одиниць област1: MicTax Житомир!, Коростеьп,
Хороиивському районг
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Проблемним залишаеться питания щодо погашения заборгованосп перед
Пенсшним фондом Укра'ши. Загальна сума заборгованост1 i3 оплати страхових
внесюв за станом на 1 березня 2018 року складае 61,8 млн грн, у тому чиош 9,7 млн грн або 15,7 % - на економ1чно активних суб'ектах господарювання.
Упродовж 2017 року забезпечено виконання планових показниюв i3
надходжень кошпв до бюджету Пенсшного фонду на 102,8%. При плаш
3262,1 млн грн надшшло 3354,8 млн грн. Планов! показники за с1чень - лютий
2018 року виконано на 112%, при план! 540,4 млн грн, надшшло
606,4 млн грн.
Вщповщно до чинного законодавства лише за умови сплати внесюв
здшснюеться зарахування страхового стажу особам. При наявност! у платниюв
заборгованост1 i3 страхових внесюв пращвникам не зараховуеться страховий
стаж. Тому погашения наявних борпв е вкрай важливим сощальним завданням
для мюцевих оргашв виконавчо1 влади i самоврядування.
Проблемним залишаеться наявний борг h сплати страхових внесюв
шдприемств, що перебувають у сфер! д1яльност1 оргашв мюцевого
самоврядування, яю за станом на 01.03.2018 заборгували до Фонду
10,6 млн грн.
Найбшыну заборговашсть мають пщприемства комунальноТ сфери
м. Малина (4,0 млн грн), Любарського (937,9 тис.грн), Олевського
(908,2 тис.грн) район1в та м. Житомира (858,0 тис.грн).
Упродовж останшх роюв головами 61ЛЬШОСТ1 районних державних
адмппстрацш та м!ськими головами при формуванш мюцевих бюджет1в, на
сес1ях районних та м!ських рад недостатньо ппцповалось питания щодо
передбачення у вказаних бюджетах вщповщних к о н т в для погашения
заборгованост! комунальних шдприемств перед Фондом.
Як наошдок, мюцевими радами не прийнят1 в1дпов1дн1 р1шення
щодо додаткового ф1нансування комунальних шдприемств, чим не
забезпечено конституцшне право громадян на ix сощальний захист,
визначене ст. 46 Конституц!!' Укра'ши.
Потребуе покращення
сплати страхових внесюв
загальний борг яких складае
доставку пенсш, призначених

стан opraHi3auii роботи з погашения борпв i3
шдприемствами агропромислового комплексу,
6,0 млн грн та фактичних витрат на виплату та
на пшьгових умовах - 22,0 млн грн.

Найбшыш
борги
мають
сшьгосппщприемства
Хорош1вського
(3,7 млн грн), Барашвського (3,4 млн грн), Олевського (2,6 млн грн),
Чернях1вського (2,3 млн грн) райошв.
Сума невщшкодованих витрат з виплати пенсш, призначених на
гпльгових умовах, упродовж 2017 року та ачня - лютого 2018 року зросла на
12,5 млн грн та становила 99,0 млн грн, з них: по економ1чно активних
платниках - 9,7 млн грн.
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Одним i3 чинниюв збшыиення надходжень до Пенсшного фонду i
бюджета ycix piBHiB е вщновлення робота шдприемств, залучення швестицш i
створення нових робочих мюць.
3 метою забезпечення реал1зацп державних гарантш у сфер1 пращ
вщповщно до статей 6, 16, 24, 28 Закону Укра'ши «Про мюцев1 державш
адмшютраци" в частиш дотримання державних гарантш у сфер1 пращ,
погашения заборгованост1 перед Пенсшним фондом Укра'ши вщповщно до
р1шення колеп'Т обласно!' державно'1 адмшютращТ вщ 26 кв1тня 2018 року:
1. Попередити гол1в райдержадмшютрацш, кер1вниюв департаменте та
управлшь облдержадмшютрацн про персональну вщповщальшсть за повноту
вжитих заход1в щодо погашения заборгованост1 i3 виплати зароб1тно1 плати на
шдприемствах, в установах, оргашзащях ycix форм власност1 вщповщних
територ1альних одиниць та вид1в економ1чно1 д!яльност1, забезпечення
своечасноУ виплати зароб1тно1 плати в установах та оргашзащях комунальноТ
власносп i бюджетноГ сфери.
Рекомендувати мюьким головам здшснювати вщповщну роботу у цьому
напрямь
2. Головам райдержадмшютрацш, рекомендувати м1ським головам:
1) Забезпечити своечасне та оперативне реагування на факта виникнення
борпв i3 виплати заробшюТ плати на суб'ектах господарювання ycix форм
власност1 та здшснення превентивних заход1в щодо недопущения Тх
виникнення.
2) Заслухати упродовж II - III квартал1в 2018 року на заседаниях районних
та мюьких комюш з питань погашения заборгованост1 кер1вниюв шдприемствборжниюв 13 сумою заборгованост1 3i сплати страхових внесюв понад
5 тис.грн.
3) Забезпечити
сшвпрацю
з
регюнальним
штабом
Головного
тepитopiaльнoгo yпpaвлiння юстицп в област1 з координаци, мошторингу та
контролю за станом виконання органами державно!' виконавчо!' служби рплень
про стягнення заборгованост1 з виплати зароб1тноТ плати та шших виплат з
шдприемств-боржниюв, пов'язаних з трудовими правовщносинами.
3. Головам райдержадмшютрацш на виконання постанови Кабшету
MiHicTpiB Укра'ши вщ 20.04.2016 № 304 «Про умови оплати пращ посадових
oci6, кер1вниюв та кер1вних пращвниюв окремих державних оргашв, на яких не
поширюеться д1я Закону Укра'ши «Про державну службу» та з метою
недопущения конфлшт1В штереав затвердити Положения про премшвання та
\нш\ стимулююч! виплати головам i заступникам гол1в, передбачивши в них
обов'язкову умову премшвання - вщсутнють заборгованост! i3 виплати
зароб1тно1 плати пращвникам бюджетной' сфери i шдприемств комунальноТ
власност1, що належать до ix сфери управлшня, а також погодження виплати
премп та стимулюючих виплат голов1 райдержадмшютрацп з головою
облдержадмшютрацп.
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4. Рекомендувати Коростенському мюькому голов! Москаленку В. В.
опрацювати питания погашения борпв i3 виплати заробпноТ плати у ПАТ
"Коростенський машинобуд!вний завод", надати пропозицп щодо Тх погашения
та встановити контроль за виконанням графжа погашения зазначеного боргу.
5. Рекомендувати Житомирському мюькому голов! Сухомлину C.I.
вивчити причини виникнення борпв i3 виплати заробггно!' плати у ТОВ "ЕКТА
- ПРОМ", можливосгп вщновлення стабшьноТ роботи шдприемства, встановити
контроль за виконанням графжа погашения зазначеного боргу.
6. Департаменту
пращ
та
сощального
захисту
населения
облдержадмшютрацп :
1) Забезпечити систематичне проведения засщань обласноТ KOMicii з
питань погашения заборгованост! i3 3apo6iraoi плати, пенсш, стипендш та
шших сощальних виплат.
2) Щотижня здшснювати мошторинг стану погашения заборгованост! i3
виплати заробгшох плати, про результата якого щопонедшка шформувати
кер1вництво облдержадмшютрацп та управлшня Держпращ в область
7. Департаменту економ1чного розвитку, торпвл! та м!жнародного
сшвробшшцтва облдержадмшютрацп спшьно з Житомирською м1ською радою
взята гид особистий контроль погашения борпв !з виплати зароб1тноТ плати
пращвникам ТОВ "ЕКТА - ПРОМ".
8.
Управлшню
дорожнього
буд1вництва
та
шфраструктури
облдержадмшютрацп спшьно з ДП "Житомирський облавтодор" ВАТ "ДАК
"Атомобшьн! дороги Укра'ши" та Службою автомобшьних дорш у
Житомирськш облает! встановити контроль за забезпеченням своечасноТ
виплати 3apo6iTHoi" плати у ф ш я х ДП "Житомирський облавтодор".
9. Рекомендувати:
1) Головному територ1альному управлшню юстищ1 в облает! посилити
д1евють заход1в з виконання судових pinieHb i3 стягнення борпв 13 виплати
зароб1тно1 плати пращвникам облает! та забезпечити контроль за д1яльшстю
арбкражних керуючих щодо повноти вжиття заход1в з погашения
заборгованост! 13 виплати зароб!тноУ плати.
2) Управлшню Держпращ в облает! посилити контроль за дотриманням
законодавства з пращ в частиш забезпечения своечасноТ виплати зароб1тно1
плати на суб'ектах господарювання облает! та шформування про результата
роботи i конкретн1 факта порушень законодавства з пращ.
3) Головному управлшню ДержавноТ казначейськоТ служби Укра'ши у
Житомирськш облает! шформувати про виконання виконавчих докумен-riв з
стягнення заборгованост! i3 виплати зароб1тно1 плати пращвникам Полюького
державного шдприемства геодези, картограф!!' та кадастру.
4) Головному
управлшню
Пенсшного
фонду
Укра'ши
в облает! здшснювати
мошторинг
виконання
графшв
погашения
заборгованост! i3 сплати страхових внесюв та фактичних витрат на виплату та
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доставку пенсш, призначених на шльгових умовах, та вживати передбачених
чинним законодавством заход1в впливу до боржниюв.
5) Головному управлшню Нацюнально'Т пол щи Укра'ши в Житомирськш
област1 вживати заход1в, передбачених Кримшально-процесуальним кодексом
Укра'ши, за фактами довготривалоТ невиплати зароб1тно1 плати.
6) Федерацп профсгплок облага здшснювати контроль за дотриманням
законодавства з пращ на пщприемствах области та вщповщний захист
конституцшних прав працюючих на належну заробггну плату i своечасну и
виплату.
7) Об'еднанню оргашзацш роботодавщв област1 здшснювати контроль за
станом дотримання законодавства з пращ на пщприемствах область
10. Головам райдержадмшютрацш,
кер1вникам
структурних
пщроздЫв облдержадмшютрацп , рекомендувати мюьким головам, Головному
управлшню Пенсшного фонду Укра'ши в облает^ Головному управлшню
НащональноТ полinil Укра'ши в Житомирськш облает!, управлшню Держпращ в
облает!, Головному територ1альному управлшню юстицп в облает! про хщ
виконання зазначеного розпорядження шформувати департамент пращ та
сощального захисту населения облдержадмшютращТ щомюяця не шзшше шж
до 20 числа мюяця, що настае за звггним перюдом.
11. Департаменту
пращ
та
сощального
захисту
населения
облдержадмшютращ!" узагальнену шформацпо про хщ виконання зазначеного
розпорядження надавати облдержадмшютращ!' щомюяця до 30 числа.
12. Визнати такими, що втратили чиншеть, розпорядження голови
облдержадмшютрацп вщ 01.07.2015 № 199 «Про стан дотримання трудового
законодавства в облает! та погашения заборгованост! до Пенсшного фонду»,
вщ 06.10.2015 № 340 «Про
стан
погашения
заборгованост! i3 виплати
3apo6iTHo'f плати на пщприемствах, в установах та оргашзащях областЬ).
13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадмшютращ!' Лагуту Я. М.
/)

ГП.Гундич

