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piBeHb заробiтноi плати, перслективи
збiльшення до кiнця року, виIIпати мiнiма-льноi
заробiтноТ плати та лега_лiзаuiя трудових вИносин
за сiчень-червень 2017 року

За пiдсумками сiчня-червня 2017 року забезпечено часткове виконанIIJI
завдання з пiдвищення рiвrrя заробiтноi плати в районi. Вiдповiдно до тгуrrкry 4
протоколу засiдання робочоТ групи з проведення vонi,tоринry ra оuiнки
результативностi реалiзацii державноi peгiot{aJrbнoi лолiтики в областi вiд
27 черъня 2017 року Ns 0|-15114212 районним державним адмiнiстрацiям
доведено завданIlя вжити заходи цодо пiдвищеrтня у 20|7 роцi рiвня
середньомiсячноТ заробiтноi гuIати праuiвникам пiдприсмств. установ i
органiзацiй ycix форм власностi не менш нiж на 70О^ до рiвня середньомiсячноТ
заробiтноi плати за 2016 piK. У результатi, завданIIJI на 2017 piк по заробiтнiй
тr.латi складае 5778 грн. (за 20lб piK - 3З99 грн.).
За оперативними даними середньомiсячна заробiтна плата на
пiдприемствах, в ycTaнoвitx та органiзацiях району, включених до облiковою
кола статистичноi звiтностi по заробiтяiй платi, за сiчень-червень 2017 року
складас 4679,2 грн., або 162,9Yо до вiдповiдного перiоду 2016 року та 81О% до
завданrr{. За пiдqrмками статистиtIного сцостереження середньомiсячна

заробiтна rrлата стzlновила:
у I квартапi 2017 por<y - 4576 грн., або l73,80lo до сiчлlя-березня 2016 року;
у II кварталi - 5250 грн., темп зростанri;r середньомiсячноi заробiтноi
плати cKJlaB 169,6Yо до вiдповiдного перiоду попереднього року та 92,4Уо до
середнього рiвня по регiону.
Прирiст заробiтноi плати у порiвняннi з миц/лим роком вiдбуваеться за
рахунок пiдвищення рiвня MiHiMa,,rbHoT заробiтноТ плати. Статтею 8 Закону
УкраiЪи <Про державний бюджет УкраiЪи на 2017 pio з 01 сiчня 2017 року
BcTaHoBrreHo MiHiMa.llbHy заробiтну плаry у розмiрi 3200 грн..
Вiдповiдно до монiториrтry соцiаJьно-економiчного розвитку районiв i
MicT областiза сiчень-червень 2017 року район посiв 16 мiсце.

Вiдповiдно до пункry 4 протоколу наради у голови облдержадмiнiстрачiТ
з керiвниками струкryрних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii та керiвниками
окремих територiальних органiв MiHicTepcTB та вiдомств Украiни в областi вiд
березня 201.7 року
01-2616|l| завдаIlня щодо пiдвиrцення
середньомiсячноi заробiтноi плати у гшrузi сiльського господарства скJrадае
5000 грн.
З метою виконання доведеного завдання видано розпорядження голови
райдержадмiнiстрацii вiд 02:тотого 2017 року Nl 20-р.t<Про утворення районноi
мiжвiдомчоI робочоi групи
питань забезпечення реалiзачii рiшеrть,
спрямованих на пiдвищення рiвня оплати працi та дотримання норм
законодавства в частинi мiнiмальноI заробiтноi плато>. Робочою групою
проведено перевiрку 53 пiдприемств, у тому числi 10 сiльськоюсподарських,
порушень по нарахуванню MiHiMa,rbHoT заробiтноi плати не виявлено.
KpiM тою, проведено б засiдань районноi KoMicii з лега;riзацi'l виплати
заробiтноI плати i зайнятостi населення- Заслухано 49 керiвникiв господарств.
Виявлено 9 незареестроваIrих найманих працiвникiв, Bci порl.шення yclTreHo.
15 березня 2017 року проведено круглий стiл за участi представникiв
ПФУ у районi, фiска-пьноi сrryжби та профспiлок, на якому розглядtrдися
питання додержання у районi вимог законодzlвства пIю оплаry працi, лега,riзацii
заробiтноi плати та гараrrгований piBeHb мiнiмальноt заробiтноi плати.
27 березня 2017 року проведено засiдання робочоi групи по здiйсненrтю
ана:liзу щодо врожайностi та розмiру заробiтноi плати в агропромисловому
ceKTopi, на якому розгJlянуто питання <<Ана.лiз рiвня середньомiсячноi
заробiтноi rrлати сiльськогосподарських пiдприсмств за сiчень-лютий
2017 року>. За результатами засiдання направJIено запити 15 господарствам,
щодо оTримання пояснень стосовно HapitxoByBaнH;l найманим працiвникам
заробiтноi rrлати на piBHi або менше встановленоп) закоrtодавством та
налравJIено управпiнню Щержпрачi у Кiровоrрадськiй областi перелiк
зазначених пiдп;lиемств дJul вкJIючення до плдrу перевiрок з питilнь
дотриманнrt трудового законодавства.
23 травrrя 2017 року проведено засiданrrя робочоi групи на якому
розгJulнуго питаннJl: <<Аналiз рiвня середньомiсячноi заробiтноi плати
сiльськоmсподарських пiдприемств
сiчень-квiтень 2017 року>. За
результатами засiдання сiльськогосподарським rriдприемсltsам, на яких
середньомiсячна заробiтна тrлата за сiчень-квiтень 2017 року становила менше
мiнiмальноi направлено листи з прохая}шм лривести piBeHb заробiтноТ плати по
пiдприсмсr вах вiдповiдно до вимог дiючого законодаас] ва.
У червнi 2017 року проведено спiвбесiди з керiвниками 34 сiльгосппiдприемств щодо необхiдностi перегляду розмiру заробiтноi тrлати та
необхiдностi нарахрашtя iндексацii за червень 2017 року. Як наслiдок,
заробiтна ллата luтатного прачiвника в сiльському господарствi за сiченьчервень 2017 року по облiковому колу склtIпа 4060,39 грч., що становить
152,8% до аналогi.rного лерiоry минулого polry, у roMy числi у червнi -
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4220,56 грн.,

або

154,9%

до

минулорiчною покzlзника.

По

окремих

господарствitх прирiст заробiтноi плати ск-ладас майхе l80Ой.
По ycix сiльськогосIrодарських пiдприемствах, якi здiйснюють дiяльнiсть
на територii райоЕу, середньомiсячна заробiтна плата за сiчень-червеrrь
2017 року ск:r.ала З952,2 грн., що ст.lновить l5б,3% до аналогiчного перiоду
минулого року. Заборmванiсть з оплати лрачi по лiдприсмствах вiлсlтня.
Незважаючи на високi темпи приросту заробiтнID( плат Вiльшанський
район посiдае ocTaHHi мiсця по розмiру середньомiсячноi заробiтноi плати.

Середньомiсячна заробiтна плата штатного прачiвниха сiльською

господарства за сiчень-серпень 2017 року (облiкове коло) становила 5728,6 грн.,
за сiчень-вересень - 4246,7З грн., що стiulовить l34,0o% до аналогiчного перiоду
минулого року, у тому числi у BepecHi - 5135,7l грн.. Як видно, у BepecHi
IIоточного року агропiдприемства нараховувaли заробiпrу ппаry працiвникам
на 2,7Оh бlльше вiд доведеною зzlвдzlння. Але icrryroTb ризики недосягненIuI
зазrаченого рiвня середньомiсячноТ заробiтноi плати по га.llузi, за пiдсумками
року.
Легалiзацiя трудових вiдносин € достатньо серйозною проблемою i i.i
вирiшення
одним -t першочергових завдань органiв влади на viсцЯХ.
Нелегальне працевлашryвання прачiвникiв лризводить до того, що ця категорiя
населення втрачас с,траховий стаж та можлпвiсть одержувати зароблену пенсiю
за BiKoM, з iнва_пiдностi та iншlгх випадкiв. адже пенсiя призначасться ,Iiльки
при наявностi офiцiйного страхового стажу та заробiтку.
У районi Irрацюють двi робочi групи: з легалiзацii заробiтноi плати i
зайнятостi нiюеленЕя та тимчасовzl мiжвiдомча робоча група з питання
забезпечення реалiзацii рiшень. спрямованих на пiдвищення рiвня оrrлати прачi
та доlримаrrнJr норм законодавства в частинi мiнiмальноi заробiтноi rrлати. З
метою сприянIul лега.lliзацii трудових вiдносиЕ та недоIryщення виIurат
заробiтноi плати в розмiрi, меншому за встаноRпений мiнiмальний упродовж
сiчня-червлrя 2017 роr7 вказаними fрупа.t и проведено 71 обстеженrrя сф'сrсгiв
гослодарювання рiзноI форми власностi на терrтгорiях: Вiльшанськоi се.пlrщноi,
Йосипiвськоi,
Сухотаrrrлицькоi,
КlцобалкiвськоТ,
,Ц,обрянськоi,
Березовобалкiвськоi сiльських рад та встановJIено 27 випадкiв використання
ЕайманоТ працi без оформлення трудових вiдrосин та працi фiзичних осiб без
оформлення пiдприемницькоТ дiяльностi. Станом на 0l жовтIrя 2017 року
робочi мiсrц легаlriзовано та оформлено вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.
Упродовж сiчня-червня 2017 року спецiа:liстами вiддiлу rrрацi та
соцiаrrьно-трудових вiдносин управлirтrrя соцiальвого захи(''lу населення
пiдпри€мств, установ,
райдержадмiнiстрацii обстежено дiяльнiсть
органiзацiй рiзних форм власностi щодо до,tримаIJня вимог трудового
законодавства при оплатi працi. Фактiв виптrати заробiтноТ плати при повнiй
зайнятостi в розмiрах, менurих за встановлений мiнiмальний, не встановлено.
Спецiа:liсти упразлiння проводять роз'ясIrюваJrьIrу
щоло
пiдвищенIrя рiвпя заробiтноi плати фiзичними особами-пiдприсмцями та
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надirють рекомендацiТ щодо виплати заробiтноТ плати згiдно з ква"iфiкацiею
працiвIrика, але не менше встановJIеного законодавством MiHiM),т\{y. На це
питанIlя звертаеться увага при повiдомнiй реестацii колективнI{)( договорiв.
Станом на 0l вересrrя 2017 року в утравлiннi соцiального захдсту населенIuI
райдержадмiнiстрацii зареес,тровано 15 колективних договорiв та доповнень до
них. Всього колекгивнi договори укладенi 49 суб'ектами госrrодарюваннrr
району.
Протягом I пiврiччя 20l7 року Новоукра'iнським об'еднаним управлiнням
Пенсiйного фонлу УкраiЪи Кiровоградськоi областi проводилася вiдповiдна
органiзацiйна, фiнансово-економiчна та правова робота щодо реаrriзацii в районi
державноi полiтики у сферi пенсiйного забезпечення, здiйсrтювався комплекс
заходiв щодо адмiнiс,трування Реестру засTрахованих осiб, якi пiдtягають
стр:ж}tsанню,
соцtальному
загальнообов'язковому
державному
впроваджувалися единi принципи та стаЕдарти якостi стацiонарного та
дистанцiйною обсrгуговlъання громадян на базi HoBiTHix iнформацiйних та
управлiнських веб-технологiй.
З початку поточною року управлiнням забезпечено свосчасну та в
цовному обсязi виплаry пенсiй дlrя 3,9 тис. громадян району, видатки на
аи Irлату я ких за звiтний лерiод, з урaжуванняJlt сiчневю< пенсiй виплачених у
rруднi 20'lб року та додатковоi поцlеби дJIя виплати пенсiй в пйвищенrоr
розмiрах пiсля проведеного травневого масового ix перерахунry, склали
38,1 млн.грн., що на 2,6 млн.грн. бiльше вiд аналогiчного показника миЕулого
року. Середнiй розмiр пенсiТ пiсля проведених перерахl.нкiв зрiс на l82 грн. i
станом на 0l лишrя поточItого року скJIав 1629,90 rрн., що на 318 грн. бiльше
вiд встаноыrеного розмiру прожиткового мiнiмlпгу для нелрацездатних осiб.
Порiвняльний аналiз показникiв звiry щодо сум нарzrхованого у I пiврiччi
2017 року единого соцiа_льного внеску на загальнообов'язкове державне
соцiальне cтpaxyвzrнHJl засвiдчуе певний економiчrтий ефекг вiд прийяятих
1 сiчня поточного року розмiру
)rрядових рiшень цодо пiдвищення
мiнiма.льноi заробiтrrоТ тr-irати до рiвня 3200 грн..
Середньомiсячний розмiр фактичних витрат на опrrаry працi в районi за
I пiврiччя 2017 року склав 7,7 мля. грн.
Факгичнi надходження до бюджеry Фонду з 5lpaxyBaHlяM розмежованих
срл единого соцiztльного внеску за iстq,точими видами соцiальною cTpzrxyBaнHJl
та rrлатехiв, якi адмiнiструють органи Пенсiйного фонry, скrrали 9,4 M,rH. грн.
Середнiй розмiр заробiтноТ тшати за даними ,Щержавного реестру застрzlхованих
осiб станом 0l липня ск-падае 6341 грн., у тому числi в сiльськогосподарськiй
галузi - 4306 грн..
Загальна заборгованiсть до бюджеry Фонду з урахувz rЕям струггурних ii
компонеrrтiв станом на 01.07,2017 становить 81,5 тис.грн., що на 40,7 тис.грн.
бiльше вiд аналогiчного показЕика який облiковlъався на поqаток року
[ержавний реесTр вiдомостей про застраховаIrих осiб Еа районному piBнi
сформованлй вiдповiдно до звiтностi 157 страхуваrьникiв у офiцiйних трудових
вiдносинах з якими в червнi поточного року перебува.по 1635 застрахованих

з

5

осiб,241' з яких (15Оlо вiд загальноi кiлькостi) нараховано заробiтну плату на
piBHi мiнiмальноi.
З метою полiпшення сиryацii на ринку працi, забезпеченвя позитивцоi
динамiки в частинi пiдвищення рiвня заробiтноi плати в районi, зокрема в
сiльському юсподарствi, недоItуtrtення випадкiв виrrлати заробiтноi тrлати в
розмiрах. не менши-х за встановлений мiнiмальний та використання найманоТ
прачi без оформленttя трудових вiдносин:

l.

Рекомендувати селишнiй, сiльським радzlм продовжити вiдповiдну
робоry щоло реаriзацii повновzDкеItь (у mму .тислi делегованих) у сферi
коIrтролю за додержацням законодавства про працю та зайнятiсть населення.

2. Керiвникам пiдприемств, установ та органiзацiй ycix форм власностi
району:

проаналiзувати стан соцiа:tьно-трудовt{х вiдносин та привести у
вiдповiлнiсть до дiючою законодавства трудовi вiдносини з найманими

працiвникаrvrи;
не доIryскати виникнення заборгованостi з витrлати заробiтноi rrлати.

З. Вiддiлу економiки та розвитку iнфрасцукгури райдержадмiнiстрацii

забезпечити проведення:
аналiзу результатiв виконання доведеного завдilння щодо пiдвищення
розйру середньомiсячноi заробiтноi тlлати у 2017 роцi;
щомiсячного монiторинry стану пiдвищення розмiру середньомiсячноi

заробiтноi плати. Результати монiторинry обmворювати на нарадах у
райдержадмiнiстрацii iз запрошенЕям, у разi необхiдностi, керiвникiв
пiдприсмств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб-пiдприсмцiв.

4. Управлiнlтю агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ:

продовжити здiйсненtrя монiторинry стану виллати заробiтноi плати в
ахропромисловому комплексi;
проводити роз'ясrтювальну робоry
сiльгоспвиробникzrми щодо
пiдвищення рiвня середньомiсячноi заробiтноi плати та недопущення випадкiв
заборговаяостi заробiтноТ плати;
спiльно з економiстами сiльськогосподарських пiдлриемств провести
дета:lьний ана:liз заробiтноi плати вiдносно врожайностi iз зазначенням Bcix
прlтwrн, якi впливають на piBeHb заробiтноi rrпати та надати iнформацiю про
проведеЕу робоry першому застулriику голови райдержадйвiстрацii до
25 грудня 2017 року.

з

5.

Управл i нню сочiал ьного захисry населення райлержадмiнiстрацiТ:

здiйсrтювати ана,riз сиryацiТ на ринку працi в районi, вивчення стану
доTрим:лнЕя вимоf чинного законодавства з питzlнь оплати прачi у сферi

a
6

зайнятостi населенняl соцiitльно-трудових вiдносин, виконаннjI умов

колективних договорiв на лiдприемствtж, установах та органiзацiях району;
постiйно проводити роз'яснювальну робоry серед населеннJr, керiвникiв i
фахiвцiв пiдприемств, установ та органiзацiй району Bcix форм власностi з
щодо доц)имання ними державнIт;( мiнiмальних гаршrгiй при оrrлатi праф.

6. Робочiй групi з питань легалiзацiТ заробiтноi плати i зайrrятостi
яаселеннJI зосередити робоry на проведеннi роботи з роботодавцями,

фiзичrтими особами-пiдприемцями щодо rriдвищення розмiру заробiтноi rшати
та недопущення виплати заробiтноi rшати на piBHi або Еижче законодавчо
встzlновленого мiнiмzulьною розмiру.

7. Вiльшанському вiддiлешrю НовоуцlаiЪською об'сднаного управлiння
Пенсiйного фонду Украi'rти Кiровоградськоi бластi та Вiльшанському
вiддiленrтю Голованiвськоi О[Ш:
продовжити вiдповiдну робоry щодо реалiзацii Плану заходiв щодо
координацii спiльних дiй з виявлеrтня факгiв використання працi неоформлених
працrвIrикlв;

проводити постiйний аналiз фонду оплати працi страхувальникiв щодо
випадкiв нар:}хувirнЕя засц)ахованим особам зарйiтноi плати на piBнi або
менше встановленого зzжонодааством мiнiмального розмiру в ),а4овах
вiдпрацьованого повного мiсяцяi
забезпечити сво€часне над tня за результатirми монiторинговоаналiтичнш( дослiджень iнформацiТ, яка мiстить ознаки або потенцiйнi ризики
порушень законодавства у сферi загальнообов'язкового державного соцiальвою
страхування та "TiнboBoi'" зайнятостi населенtut на розгляд районноТ робочоi
групи з питань легалiзацii виплати заробiтноi плати i зайнягостi населеtrня.
8. HoBoyKpaibcbKoMy об'еднаному управлiнню Пенсiйного фонду Укра-iни
продовжити всебiчне iнфрт*тувzrння громадськостi про ocHoBHi положення та

Еапрямки реформ5rвання певсiйноi спстемп, особливостi фlrrкцiонування
системи залальнообов'язкового держzlвного соцiального страхування. прав i
обов'язкiв сцlахlъirпьникiв, застр:rхованих осiб та iнших

11'

1^rасникiв.

9. Контроль за виконанвям даноm розпорядкення покllасти на llершого
заступника голови райдержадмiнiстрацiI С.Нестерова.

Першпй засцlпнrrк головп
районпоi дерясавноi адмiшiстрацii

с.нЕстЕров

