УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05~. -У/

.2018

м.Подільськ

№ 6 6 І !\ 8

Про внесення змін у додаток до
розпорядження голови Подільської
районної державної адміністрації
від 23 серпня 2018 року №465/18
Відповідно до статей 25,26,28 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 26 жовтня 2018 року №1227/А-2018 «Про
внесення змін у додаток до розпорядження виконуючого обов’язки
голови Одеської обласної державної адміністрації від 1 серпня 2018
року №866/А-2018»,
з метою
забезпечення
виконання
актів
законодавства з питань громадянства, п ов’язаних з перебуванням
іноземців та осіб без громадянства:
1.Внести зміни у додаток до розпорядження голови Подільської
районної державної адміністрації від 23 серпня 2018 року №465/18 «
Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення
мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної
плати», виклавши його у новій редакції (далі - План спільних заходів з
питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2018
рік, додається).
2.Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

В.о. голови районної
державної адміністрації

С.Б.Назаренко

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
23.08.2018 №465/18
(у редакції розпорядження
виконуючого обов’язки голови
районної державної адміністрації
Об'.
.2018 № 66*1 т )
План
спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2018 рік
№
з/п
1

2

Зміст заходу

Строк
Орган, відповідальний за здійснення заходу
виконання
І. Інформаційно - р оз’яснювальна робота
Розміщення
тематичних
інформаційних
Постійно
Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
матеріалів на веб-сай ті райдержадміністрації
Подільської райдержадміністрації, Управління
у розділі «Детінізація доходів громадян та
соціального захисту населення Подільської
зайнятості населення»
райдержадміністрації, Подільський міськрайонний центр
зайнятості, Подільське управління ГУ ДФС в Одеській
області, Подільське о б ’єднане управління Пенсійного
фонду України
Проведення
ін ф о рм аційно -р о з’яснювальної
роботи
з
населенням
щодо
негативних
соціальних наслідків нелегальних трудових
відносин, переваг дотримання законодавства
про працю роботодавцями та іноземними
громадянами, які перебувають на території
району, щодо економічних та іміджевих втрат
роботодавців при незаконному використанні
праці іноземців (семінари, наради,засідання за
«круглим столом», виступи на телебаченні,
публікації у засобах масової інформації).

Постійно

Подільське об ’єднане управління Пенсійного фонду
України, Подільське управління ГУ ДФС в Одеській
області, Управління соціального захисту населення
Подільської
райдержадміністрації,
Подільський
міськрайонний центр зайнятості, Подільський районний
відділ Головного управління Державної міграційної служи
України в Одеській області,
федерації профспілок
Подільського району, об ’єднання організацій роботодавців
Подільського району, відділ економічного розвитку,
інфраструктури
і
торгівлі
Подільської
райдержадміністрації,

Проведення індивідуальної р о з’яснювальної
*
роботи з суб’єктами господарювання
платниками податків, у яких заробітна плата
нижче мінімальної
3
Забезпечення
функціонування
телефонних
Постійно
Подільське управління ГУ ДФС в Одеській області,
«гарячих
ліній»
з
питань
дотримання
Управління соціального захисту населення Подільської
законодавства про працю (оплати праці «у
райдержадміністрації,
відділ економічного
розвитку,
конвертах»,
невиплати
заробітної
плати
інфраструктури
і
торгівлі
Подільської
виплати її у розмірі нижче мінімальної,
райдержадміністрації
використання праці неоформлених найманих
працівників)
II. Організація роботи з «ризикованими» суб’єктами господарської діяльності, які мінімізують виплату заробітної плати та
порушують вимоги законодавства про працю
1
Забезпечення ефективної діяльності комісій 3
Постійно
Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
легалізації виплати заробітної плати та
Подільської райдержадміністрації, Подільське управління
зайнятості населення
(у разі необхідності
ГУ ДФС в Одеській області, Подільське об’єднане
утворити
відповідні
робочі
групи)
із
управління Пенсійного
фонду України, Управління
залученням контролюючих та правоохоронних
соціального
захисту
населення
Подільської
органів
райдержадміністрації
2
Проведення роботи з керівниками суб’єктів
Постійно
Управління соціального захисту населення Подільської
господарювання
щодо
дотримання
райдержадміністрації,
відділ економічного
розвитку,
мінімальних
гарантій
з
оплати
праці,
інфраструктури
і
торгівлі
Подільської
збереження діючих та утворення нових
райдержадміністрації
робочих місць із заробітною платою не нижче
середньогалузевої
3
Забезпечення
постійного
контролю
за
Постійно
Подільське управління ГУ ДФС в Одеській області ( за
дотриманням
суб ’єктами
господарської
згодою)
діяльності законодавства про працю, у тому
Управління соціального захисту населення Подільської
числі
в
частині
легалізації
зайнятості
райдержадміністрації (за згодою)
населення, дотримання мінімальних гарантій з
оплати праці та своєчасної виплати заробітної
плати.
Вжиття заходів щодо виявлення , упередження
та руйнування схем ухилення від сплати

4

5

6

7

1.

податків та о бов’язкових внесків
Проведення спільних робочих нарад для За попереднім Подільський
міськрайонний
центр
зайнятості,
вирішення поточних питань взаємодії:
узгодженням
Подільський районний відділ Головного управління
- здійснення аналізу стану тіньової зайнятості
сторін
Державної міграційної служби України в Одеській області,
іноземних громадян у регіоні;
Управління соціального захисту населення Подільської
- підготовка та направлення до центральних
райдержадміністрації, Подільське управління ГУ ДФС в
органів виконавчої влади пропозицій щодо
Одеській
області,
відділ
економічного
розвитку,
вдосконалення порядку працевлаштування та
інфраструктури
і
торгівлі
Подільської
перебування іноземців в Україні;
райдержадміністрації
- координація контрольних заходів
Здійснення
громадського
контролю
за
Постійно
Федерація профспілок району ( за згодою), спільний
дотриманням
роботодавцями
трудового
представницький орган роботодавців району ( за згодою)
законодавства, у тому числі у складі робочих
груп з питань легалізації виплат заробітної
плати та зайнятості населення
Посилення
контролю
за
дотриманням
Постійно
Управління соціального захисту населення Подільської
роботодавцями про оплату праці та співпрацю
райдержадміністрації
з цих питань з іншими контролюючими
органами
та
відповідними
районами
і
міськими робочими групами ( комісіями) 3
питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості
населення,
застосовуючи
повноваження,
передбачені
ст.265
КЗпП
України.
Здійснення
моніторингу
щодо
суб’єктів
Постійно
Подільське управління ГУ ДФС в Одеській області
господарювання, які виплачують заробітну
плату нижчу або на рівні мінімальної та
кількості працівників, які отримують таку
заробітну плату (за ф.№1-ДФ)
III. Взаємний обмін інформацією
Подання Департаменту економічної політики
Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
та
стратегічного
планування
Одеської
до 5 числа
Подільської райдержадміністрації, управління соціального
обласної державної адміністрації узагальненої
щомісячно
захисту населення Подільської райдержадміністрації
інформації щодо діяльності місцевих робочих

2.

3.

груп (комісій) з питань легалізації праці,
кількості
виявлених
та
легалізованих
працівників ( додаток 2) з наданням копій
протоколів засідань місцевих робочих груп
(комісій) з питань легалізації праці у звітному
періоді
Проведення моніторингу середньооблікової
чисельності працівників, зокрема тих, що
виконують роботи за договорами цивільно правового характеру та за яких сплачуються
податки та збори і моніторингу розміру
заробітної плати, заявленого в оголошенні про
прийняття на роботу, та фактичного розміру
заробітної плати
Інформування
Департаменту
економічної
політики
та
стратегічного
планування
облдержадміністрації про виконання Плану
спільних заходів з питань детінізації доходів
громадян та зайнятості населення

Керівник апарату районної
держ авної адміністрації

Щомісяця

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
Подільської райдержадміністрації, Подільське управління
ГУ ДФС в Одеській області, Подільське об’єднане
управління Пенсійного Фонду України

до 10 числа
щоквартально

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
Подільської райдержадміністрації

В.М.Білоусова

