
 

Інформація про роботу Тимчасової комісії та Робочої групи за березень 2014 року 

 

Робота з питань виплати заробітної плати. Загальний обсяг заборгованості  з виплати 

заробітної плати на підприємствах в установах та організаціях Дніпровського району міста Києва, 

згідно із статистичними даними станом станом на 01.03.2014 року, становить 1227,2 тис. грн.   

Державні підприємства: 

ПАТ ДАК „Національна мережа аукціонних центрів” – 1227,2 тис.грн. 

З метою налагодження контролю за своєчасною та у повному обсязі виплатою заробітної 

плати та її легалізацією розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 15.03.2011 №120 створена Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Відбулися 3 засідання. Було заслухано 23 керівника підприємств. Найближче засідання 

Тимчасової комісії відбудеться 24.04.14. 

Працівниками відділу постійно проводиться обстеження стану дотримання законодавства 

про працю на всіх підприємствах-боржниках з виплати заробітної плати. В березні 2014 року 

проведено обстеження 6 підприємств з питань заборгованості по заробітній платі, внесено 72 

пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення умов та оплати праці (з початку року 13 

підприємств обстежено, 144 пропозицій та рекомендацій). Матеріали про порушення 

керівниками підприємств-боржників чинного законодавства постійно передаються для вивчення 

та прийняття необхідних заходів до правоохоронних органів. В березні 2014 року до прокуратури 

передано 6 інформаційних довідок підприємств (з початку року - 10), до територіальної інспекції 

з питань праці з початку року подано 8 довідок обстеження підприємства (березень - 5). 

В бюджетних установах району заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

Робота з питань мінімальної заробітної плати.  

З метою забезпечення контролю за легалізацією заробітної плати та зайнятості населення, в 

Дніпровському районі міста Києва 21 вересня 2011 року згідно Розпорядження № 399 створена 

робоча група з питань легалізації виплати  заробітної плати і зайнятості населення. Робоча група у 

своїй діяльності керується Положенням про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення в м. Києві,  затвердженим Розпорядженням  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 978 «Про 

створення робочої групи з питань легалізації виплати  заробітної плати і зайнятості населення в м. 

Києві». Відбулося 4 засідання (з початку року 10). Було заслухано 12 керівників підприємств 

(з початку року 33), 11 підприємст підвищили середню заробітну плату (з початку року 31). 

Керівникам підприємств рекомендовано поступово збільшувати рівень мінімальної  та 

середньомісячної заробітної плати і доводити його до середнього показника у відповідній галузі. 

В березні 2014 року проведено обстеження 1 підприємств з питань мінімальної заробітної 

плати, внесено 12 пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення умов та оплати праці (з 

початку року 8 підприємств обстежено, 96 пропозицій та рекомендацій). Матеріали про 

порушення керівниками мінімальних гарантій з умов праці постійно передаються для вивчення та 

прийняття необхідних заходів до податкових органів. В березні 2014 року до Податкової 

передано 1 інформаційну довідку підприємства (з початку року - 7), до територіальної 

інспекції з питань праці з початку року подано 0 довідок обстеження підприємства (березень - 0). 

Заробітна плата нижче встановленого мінімуму виплачувалась лише особам, які працюють з 

неповним робочим днем: інвалідам, сумісникам та іншим особам, що виконують неповний обсяг 

робіт, оплата праці яким проводиться за фактично відпрацьований час. 

З початку 2014 року було проведено моніторинг на 93 підприємствах (березень - 33). З них 

матеріали на 28 підприємств передані до Податкової інспекції (березень - 10). 


