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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

04-.е>6.М>Лш /ДГ
Про стан погашення заборгованості
з виплати заробітної плати
за результатами 2017 року та
затвердження плану заходів
з її ліквідації
З метою забезпечення на регіональному рівні реалізації державної
політики у сфері соціально-трудових відносин, а саме оплати праці та
встановлення дієвого контролю за практичним погашенням на місцях
заборгованості із заробітної плати, в області протягом 2017 року місцевими
органами влади та правоохоронними органами реалізовувався комплекс
організаційно-господарських
заходів,
спрямованих
на
забезпечення
конституційного права працівників на своєчасність виплати та погашення
боргів із заробітної плати.
За 2017 рік проведено 173 засідання тимчасових комісій з питань
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, із них 4 - обласної комісії, 15 - міських та 154 - районних.
За результатами роботи комісіями попереджено 514 керівників підприємствборжників. На засіданнях тимчасових комісій здійснювався аналіз причин
наявності заборгованості із заробітної плати та надавалися конкретні
рекомендації по кожному підприємству-боржнику, проводилася відповідна
робота з їх керівниками щодо вжиття невідкладних заходів для ліквідації
заборгованості із заробітної плати, зокрема, по активізації претензійно-позовної
роботи, пов’язаної із стягненням дебіторської заборгованості за виконані
роботи та надані послуги і спрямуванням отриманих коштів на погашення
боргів із заробітної плати. Крім того, на засіданнях обласної комісії були
заслухані та розглянуті 5 звітів і доповідей керівництва галузевих структурних
підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, районних державних
адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади про вжиті заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам
підприємств-боржників за територіальною і галузевою ознаками незалежно від
форм власності. Питання про виконання рекомендацій попередніх засідань
комісії також постійно розглядалися на наступних її засіданнях.
Щомісяця в області оприлюднюються у місцевих засобах масової
інформації позитивні приклади погашення заборгованості із заробітної плати та
перелік підприємств-боржників, що мають найбільші суми відповідних боргів.
Також інформація висвітлюється на веб-сайті обласної державної адміністрації.
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Для посилення контролю за додержанням роботодавцями законодавства
про оплату праці вживаються всі невідкладні заходи реагування до керівників
підприємств-боржників, які є порушниками чинного законодавства.
Протягом 2017 року районними державними адміністраціями,
міськвиконкомами та міськрайвиконкомами направлено 4 звернення до
Головного управління Держпраці у Херсонській області стосовно підприємствборжників із заробітної плати, 14 - до правоохоронних органів (районних,
міських, обласних) щодо несвоєчасної виплати заробітної плати.
Так, упродовж 2017 року відмічалася позитивна динаміка щодо
скорочення боргів з виплати заробітної плати в області.
Відсутні борги з виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ.
Однак, незважаючи на проведену роботу, проблема з погашенням
заборгованості залишається не розв’язаною остаточно.
Серед негативних обставин, які перешкоджають швидкому погашенню
виплати заборгованості із заробітної плати в області, є:
- зменшення обсягів реалізації продукції або послуг, зниження
прибутковості, втрата покупців та клієнтів, низький рівень використання
виробничого потенціалу, скорочення кількості робочих місць на підприємстві все це зумовлює збільшення кількості підприємств, що перебувають у стані
банкрутства чи кризовому стані;
- неефективна діяльність арбітражного керуючого, довготривала передача
або зволікання з передачею документів від одного арбітражного керуючого
іншому;
- неефективне управління підприємством.
За статистичними даними, на початок 2017 року заборгованість з виплати
заробітної плати складала 9,6 млн грн, яка протягом року зменшилася на
2.4 млн грн, або на 24,5%, і станом на 01 січня 2018 року склала 7,2 млн грн по
31 суб’єкту господарювання. Кількість підприємств-боржників збільшилася на
4, або на 14,8%.
На 12 економічно активних підприємствах заборгованість із заробітної
плати склала 1,8 млн грн, або 24,2% від загальної заборгованості по області. У
порівнянні з 01 січня 2017 року відбулося її зниження на 3,8 млн грн, або на
68,3%, при цьому збільшилася кількість боржників на 4, або на 50,0%.
На 4 економічно неактивних підприємствах заборгованість із заробітної
плати склала 966,4 тис. грн, або 13,4% від загальної заборгованості по області.
Упродовж 2017 року заборгованість та кількість боржників залишалися
незмінними.
На 15 підприємствах-банкрутах заборгованість із заробітної плати склала
4.5 млн грн, або 62,4% від суми загальної заборгованості. У порівнянні з
01 січня 2017 року вона збільшилася на 1,4 млн грн, або на 46,5%, кількість
підприємств-боржників не змінилася.
Значні борги, які не змінюються тривалий термін або продовжують
нарощуватися, існують по наступних підприємствах-банкрутах:

з
- КП «Новотроїцький елеватор» - 1699,4 тис. гри, борг збільшився з
моменту виникнення 01 жовтня 2017 року на 102,8 тис. гри, або на 6,4%;
- ДП «Виробничий південний біотехнологічний центр» - 410,0 тис. грн,
зростання боргу з моменту виникнення 01 травня 2015 року відбулося на 63,3%;
- ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» - сума боргу 350 тис. грн не
змінювалася з 01 червня 2014 року;
- ДП «Хлібна база № 75 ДАК «Хліб України» - 312,3 тис. грн,
заборгованість не змінювалася з 01 липня 2012 року;
- ДП «Генічеський виноробний завод» - 276 тис. грн, борг зріс з моменту
виникнення 01 березня 2015 року в 26 разів;
- ЗАТ науково-виробниче об’єднання «Синта» - борг у сумі 244,6 тис. грн
не змінювався з 01 жовтня 2015 року;
- ТОВ «Вішва Ананда» - 196,0 тис. грн, заборгованість не змінювалася з
01 травня 2014 року;
- ДП «Партизанський елеватор» ДАК «Хліб України» - сума боргу
185,1 тис. грн не змінювалася з 01 травня 2014 року;
-ТО В «Новокаховський електромеханічний завод» - 156,7 тис. грн,
заборгованість залишається незмінною з 01 січня 2016 року;
- КП «Дніпровський - ХБК» - 153,3 тис. грн, борг не змінювався з
01 липня 2014 року;
- ВАТ «Трест «Генічеськагробуд» - 144,3 тис. грн, борг не змінювався з
01 вересня 2016 року;
- ВАТ «Херсонські комбайни» - борг у сумі 140,0 тис. грн не змінювався
з 01 липня 2013 року.
Такий стан справ свідчить про те, що арбітражні керуючі вказаних
підприємств-банкрутів, яким доручено використати всі важелі впливу для
ліквідації заборгованості із заробітної плати, неповною мірою усвідомили
важливість наданих їм повноважень і не зуміли організувати виконання
відповідних завдань, спрямованих на забезпечення конституційних прав
громадян.
На 6 державних підприємствах заборгованість складала 3,9 млн грн, або
53,8% від загального боргу, яка порівняно з 01 січня 2018 року зменшилася на
2,4 млн грн, або на 37,9%, кількість боржників не змінилася.
На 3 підприємствах комунальної форми власності заборгованість
складала 0,2 млн грн, або 2,9% від загальної суми боргів. Порівняно з 01 січня
2017 року розмір боргу зменшився на 0,2 млн грн, або на 50,3%, та на 2, або на
40,0%, зменшилася кількість цих боржників.
На 22 підприємствах інших форм власності заборгованість з виплати
заробітної плати працівникам складала 3,1 млн грн, або 43,3% від загальної
суми боргів, яка порівняно з 01 січня 2017 року збільшилася на 0,2 млн грн, або
на 8,1%, кількість підприємств-боржників збільшилася на 6, або на 37,5%.
Борги перед працівниками суб’єктів господарювання наявні в 10 районах
(Білозерському, Великоолександрівському, Генічеському, Голопристанському,
Іванівському,
Каланчацькому,
Каховському,
Нижньосірогозькому,
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Новотроїцькому, Олешківському) та 2 містах обласного значення (Херсоні,
Новій Каховці).
У місті Херсон заборгованість з виплати заробітної плати становила
3,7 млн грн, або 51,5% від загального боргу по області, кількість підприємствборжників - 16. Розмір боргу протягом 2017 року зменшився на 2,7 млн грн,
або на 42,1%.
Упродовж 2017 року виникла заборгованість у Білозерському
(37,0 тис. грн), Голопристанському (75,2 тис. грн), Іванівському (47,9 тис. грн),
Каховському (58,6 тис. грн), Нижньосірогозькому (73,8 тис. грн) районах.
Відсутні борги з виплати заробітної плати працівникам у містах Каховка
та
Гола
Пристань,
у
Бериславському,
Великолепетиському,
Верхньорогачицькому,
Високопільському,
Г орностаївському,
Нововоронцовському, Скадовському, Чаплинському районах.
За видами економічної діяльності суб’єктів господарювання області
станом на 01 січня 2018 року найбільша питома вага боргів (39,4%) належить
9 підприємствам галузі «Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність» - 2,9 млн грн. Відбулося зростання заборгованості
протягом минулого року на 522,7 тис. грн, або на 22,4%.
Збільшилася заборгованість з виплати заробітної плати і на
8 підприємствах галузі «Переробна промисловість» (1,1 млн грн) на
98,4 тис. грн, або на 9,6%, а також галузі «Операції з нерухомим майном»
(380,3 тис. грн) на 30,3 тис. грн, або на 8,7%, галузі «Освіта» (208,6 тис. грн) на
92,2 тис. грн, або на 79,2%.
Враховуючи викладене, з метою зниження впливу негативних тенденцій
на розвиток економіки, розв’язання найбільш гострих соціально-економічних
проблем та встановлення дієвого контролю за станом погашення заборгованості
з виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ
області, керуючись статтею 6, пунктами 2, 10 частини першої статті 13,
пунктом 10 статті 16, пунктом 1 статті 24, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Відмітити системну та скоординовану роботу з недопущення протягом
2017 року заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у
Бериславському, Верхньорогачицькому, Високопільському та Чаплинському
районах.
2. Визнати
організаційну
роботу
Херсонського
міськвиконкому,
Голопристанської районної державної адміністрації недостатньою в частині
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в
установах, організаціях.
3. Затвердити план заходів щодо погашення заборгованості із заробітної
плати в області на 2018 рік, що додається.
4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації
вжити дієвих заходів для погашення заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам підприємств-боржників області відповідно до виду економічної
діяльності та галузевої ознаки незалежно від форми власності.
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5. Рекомендувати Головному територіальному управлінню юстиції у
Херсонській області під час здійснення контролю за діяльністю арбітражних
керуючих проаналізувати ефективність їх роботи стосовно погашення
заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання ними черговості
задоволення вимог кредиторів у частині погашення заборгованості перед
працівниками боржника. У разі виявлення за результатами перевірок фактів
порушень законодавства про оплату праці вживати до таких арбітражних
керуючих заходів впливу, передбачених законодавством.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 24 лютого 2017 року № 114 «Про роботу місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо погашення
заборгованості із заробітної плати за результатами 2016 року та затвердження
плану заходів щодо її ліквідації».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

Р 6'

№

У/їд

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо погашення заборгованості із заробітної плати в області
на 2018 рік
1. Забезпечувати ведення моніторингу оплати праці працівників суб’єктів
господарювання області за видами економічної діяльності та за
підпорядкованістю центральним органам виконавчої влади, державним
корпораціям та концернам.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за видом економічної
діяльності
підприємства-боржника)
та
територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади (за згодою)
Постійно
2. Провести засідання колегій (міськвиконкомів), на яких розглянути стан
погашення заборгованості із заробітної плати, затвердити відповідні заходи та
прийняти рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб і
керівників підприємств, установ та організацій, які допустили порушення
законодавства з питань своєчасної виплати заробітної плати. Копії прийнятих
рішень надати Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Протягом березня - квітня 2018 року
3. Звернутися до центральних органів виконавчої влади та державних
концернів і корпорацій, у функціональному підпорядкуванні яких знаходяться
підприємства-боржники з виплати заробітної плати, розташовані в області,
щодо вжиття відповідних заходів, визначення шляхів ліквідації боргів по
кожному підприємству, посилення галузевого контролю за додержанням
законодавства про оплату праці в регіональних підрозділах, забезпечення
проведення своєчасного бюджетного фінансування, а також розрахунків за
виконані роботи та надані послуги по державних замовленнях.
Інформацію про вжиті заходи надати Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення(за згодою)
Д о 04 квітня 2018 року
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4. Розглянути питання про подальше функціонування підприємств
державної та комунальної форм власності, які належать до сфери управління та
не провадять виробничу діяльність, не мають замовлень і нарощують
заборгованість із заробітної плати. Надати пропозиції щодо забезпечення
погашення боргів цих суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом розробки
планів їх перепрофілювання, модернізації, залучення до інвестиційних проектів
або початку процедури банкрутства та задоволення вимог кредиторів за
рахунок продажу майна боржника.
Про проведену роботу поінформувати Департамент соціального захисту
населення обласної державної адміністрації.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
До 04 квітня 2018 року
5. Опрацювати питання про виключення з переліку об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств, які мають
довготривалу заборгованість із заробітної плати, діяльність яких не відповідає
критеріям, визначеним частиною другою статті 5 Закону України «Про
приватизацію державного майна», підготувати відповідні проекти звернень
стосовно внесення змін до чинного законодавства для направлення до
центральних органів виконавчої влади.
Інформацію про вжиті заходи надати Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Д о 15 травня 2018 року
6. На підприємствах державної та комунальної форм власності, які мають
заборгованість із заробітної плати не менше 3 місяців:
- проводити аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського
апарату,
легкового
автотранспорту,
благодійництво,
інших
витрат
невиробничого характеру та приймати рішення щодо їх скорочення і
спрямування зазначених фінансових ресурсів на погашення боргів із заробітної
плати;
- опрацювати питання щодо можливості реалізації майна і земельних
ділянок, які належать підприємствам, але не використовуються для організації
виробничого процесу, та вжити в установленому порядку заходів з їх реалізації
і спрямування коштів на погашення боргів з виплати заробітної плати;
- проводити аналіз дебіторської заборгованості та активізувати
претензійно-позовну роботу щодо її стягнення та примусового виконання
рішень суду.

з
Інформацію про вжиті заходи надавати Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом
7. Вносити пропозиції до міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та державних корпорацій стосовно розірвання контрактів або
зміни керівників підприємств, організацій, установ державної форми власності,
які продовжують нарощувати борги з виплати заробітної плати та не
забезпечують погашення заборгованості перед працівниками.
Інформацію про вжиті заходи надавати Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення(за згодою)
Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом
8. Забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам комунальних підприємств.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
До 04 квітня 2018 року
9. Передбачати у контрактах з керівниками суб’єктів господарювання
комунальної форми власності зобов’язання щодо обов’язкового погашення
наявної заборгованості із заробітної плати з визначенням термінів її погашення,
узгоджених із трудовим колективом та профспілковою організацією, а також
унеможливлення її виникнення. У разі необхідності вносити відповідні зміни до
умов контрактів.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Постійно
10. Забезпечувати в установленому порядку розірвання контрактів з
керівниками комунальних підприємств у разі недотримання графіків погашення
заборгованості з виплати заробітної плати або допущення виникнення боргів.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Постійно
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11. Передбачати в колективних договорах норми на випадок виникнення
заборгованості з виплати заробітної плати, а саме:
- посилення компенсації роботодавцем за порушення строків виплати
заробітної плати;
- одержання від роботодавця, інших посадових осіб наказів, відомостей
про виплату заробітної плати, відрахування із заробітної плати, інших
документів, пояснень щодо умов праці, виконання колективних договорів та
угод, дотримання норм трудового законодавства і соціальних прав працівників;
- обов’язкове інформування працівників про причини виникнення
заборгованості та заходи, які планується вжити для її погашення.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою),
обласна міжгалузева рада профспілок (за згодою)
При укладанні та реєстрації колективних
договорів
12. Не допускати включення до колективних договорів та угод норм, що
погіршують становище працівників порівняно з генеральною, галузевою,
територіальною угодами.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою),
обласна міжгалузева рада профспілок (за згодою)
При укладанні та реєстрації колективних
договорів
13. Активізувати здійснення громадського контролю за дотриманням
трудового законодавства суб’єктами господарювання, де існує заборгованість з
виплати заробітної плати, профспілковими активістами та представниками
територіальних профоб’єднань, у сфері впливу яких знаходиться підприємство,
або первинною профспілковою організацією (за їх згодою).
Обласна міжгалузева рада профспілок (за згодою)
Постійно
14. Проводити постійний аналіз стану соціально-трудових відносин з
метою прогнозування можливості виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) в області та своєчасного здійснення упереджувальних дій.
Відділення Національної служби посередництва і
примирення в Херсонській області (за згодою)
Постійно
15. Надавати Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації оперативну інформацію про стан заборгованості з
виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях, установахборжниках області за формами 1 та 2, визначеними у додатку до цього плану
заходів.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Щочетверга
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16. Надавати Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації оперативну інформацію про стан заборгованості
комунальних підприємств, установ, організацій області з єдиного соціального
внеску, страхових внесків до Пенсійного фонду України, інших фондів
соціального страхування та обов’язкових платежів до державного та місцевих
бюджетів згідно з формою 3, викладеною у додатку до цього плану заходів.
Головне управління Держ авної фіскальної служби
в Херсонській області (за згодою), головне
управління Пенсійного фонду в Херсонській
області (за згодою), Херсонський обласний центр
зайнятості (за згодою), управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України
в Херсонській області (за згодою)
Щочетверга
17. Тримати на особливому контролі своєчасність виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з державного та
місцевих бюджетів усіх рівнів.
Інформувати Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації про заборгованість із заробітної плати та інших
соціальних виплат працівникам бюджетної сфери, що здійснюються за рахунок
державного та місцевих бюджетів (форми 4 та 5, визначені у додатку до цього
плану заходів).
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністраг\й (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою),
Головне управління Держ авної казначейської
служби України в Херсонській області (за згодою)
Щомісяця до 7, до 17 та до 22 числа
18. Проводити засідання відповідних комісій, утворених при районних
державних адміністраціях та міськрайвиконкомах, з метою розгляду питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат. На засіданнях вказаних комісій:
- заслуховувати звіти керівників підприємств-боржників, здійснювати
поглиблений аналіз причин наявності заборгованості з виплати заробітної
плати;
- визначати шляхи погашення існуючої та запобігання виникненню нової
заборгованості;
- розглядати аналіз вжитих заходів, у тому числі державного контролю за
дотриманням законодавства про оплату праці, їх результативності та
здійснення постійного контролю за виконанням попередніх рішень.
До участі в засіданнях запрошувати голів профспілкових комітетів
підприємств-боржників та керівників відповідних галузевих профспілок і
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галузевих організацій роботодавців.
Копії рішень зазначених комісій надсилати разом зі щомісячним звітом
(форма 6 у додатку до цього плану заходів) про їх роботу Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою),
голови районних у м.Херсоні рад (за згодою)
Щомісяця до 5 числа за попередній місяць
19. У
разі
виникнення
заборгованості
по
новому
суб’єкту
господарювання або її збільшення по існуючому боржнику спільно з
керівництвом підприємства проводити аналіз причин заборгованості, визначати
ефективні заходи для її погашення, розробляти графіки погашення боргу та
контролювати в подальшому їх виконання. При виявленні порушень трудового
законодавства матеріали перевірок направляти для вжиття заходів державного
впливу до територіального підрозділу Держпраці в області та правоохоронних
органів.
Інформацію про проведену роботу подавати Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації за формами 7, 8,
визначеними у додатку до цього плану заходів.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
міські голови міст обласного значення (за
згодою), голови районних у м.Херсоні рад (за
згодою)
Щомісяця до 5 числа за попередній місяць
20. Проводити паспортизацію кожного підприємства, організації,
установи, які мають заборгованість із заробітної плати не менше 3-х місяців, та
надавати Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації паспорти боржників за формами 9, 10, викладеними у додатку до
цього плану заходів.
Керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за галузевою ознакою),
голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом
21. Розміщувати у місцевих ЗМІ інформацію про позитивні приклади
повернення заборгованості та публікувати список найбільших підприємствборжників.
Голови районних державних адміністрацій, міські
голови міст обласного значення (за згодою)
Щомісяця до 25 числа
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22. За результатами проведених перевірок додержання законодавства про
працю на підприємствах, в організаціях і установах, вжитих до керівників
підприємств-порушників з виплати заробітної плати заходів впливу,
передбачених чинним законодавством, інформувати Департамент соціального
захисту населення обласної державної адміністрації у розрізі суб’єктів
господарювання.
Головне управління Держ праці у Херсонській
області (за згодою)
Щомісяця до 5 числа за попередній місяць
23. Організувати роботу і постійний обмін інформацією щодо
супроводження матеріалів, переданих до правоохоронних
органів за
результатами перевірок суб’єктів господарювання області в частині
додержання законодавства про оплату працю, на всіх етапах провадження - від
досудового слідства до рішення суду.
Головне управління Держ праці у Херсонській
області (за згодою)
Постійно
24. Забезпечувати:
- контроль строків виконання рішень судів, інших органів (посадових
осіб) про стягнення заборгованості із заробітної плати та інших виплат,
пов’язаних з трудовими правовідносинами, органами державної виконавчої
служби області;
- проведення моніторингу виконання рішень судів, інших органів
(посадових осіб) про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та
інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.
Інформацію надавати Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації.
Головне територіальне управління юстиції у
Херсонській області (за згодою)
Щомісяця до 10 числа за попередній місяць
25. Проводити аналіз результативності роботи арбітражних керуючих у
частині вжиття ними заходів з погашення заборгованості із заробітної плати та
вивчати проблемні питання підприємств-боржників, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство.
Інформацію про проведену роботу надавати Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
Головне територіальне управління юстиції у
Херсонській області (за згодою)
Щокварталу до 10 числа місяця, наступного за
звітним періодом
Заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Чабан

Додаток
до плану заходів щ одо погаш ення заборгованості
із заробітної плати в області на 2018 рік

Форма 1
О перативна щ отижнева інформація
про стан погашення заборгованості із заробітної плати станом н а ____________________________________
назва регіону

Статистичні дані станом на
01.01.201_:
№
з/п

Найменування показника

кількість
підприємствборжників (од).

Дані станом на 1 число*
поточного місяця

сума
кількість
сума
заборгованості
підприемствзаборгованості
(тис. грн)
боржників (од).
(тис. ірн)

А
Б
1. Всього економічно активні підприємства, з них:

В

Г

д

Є

0

0,0

0

0,0

1.1

державні економічно активні підприємства

0

0,0

0

1.2

комунальні економічно активні підприємства
інші економічно активні підприємства

0
0

0,0

0

0,0

0

1.3

О перативні дані станом на
попередню звітну дату
(щочетверга)

Оперативні дані станом н а звітну
дату (щ очетверга)

кількість
сума
кількість
підприємствзаборгованості
підприєм ствборж ників
(тис. грн)
борж ників (од).
(од).
3
Ж

ж

сума
заборгованості
(тис. грн)

3

0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

2. Всього підприємства-банкрути, з них:

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2.1

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

2.2

державні підприємства-банкрути
комунальні підприємства-банкрути

2.3

інші підприємства-банкрути

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3. Всього економічно неактивні підприємства, з них:

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3.1

державні економічно неактивні підприємства

0
0

0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0

комунальні економічно неактивні підприємства

0,0
0,0

0

3.2
3.3

інші економічно неактивні підприємства

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

4. Всього за формами власності:
4.1

Державні підприємства

4.2

Комунальні підприємства
Інші підприємства

4.3

0
0
Примітка: Статистичні дані станом на початок року не змінюю ть протягом року
* з 1 по 24 число - оперативні дані - не змінюються до 25 числа;
з 25 до 1 числа - статистичні дані - не змінюю ться до 1 числа.
П. 1 = п .1 .1 + п .1 .2 + п. 1.3
П. 2 = п. 2 .1 + П.2.2+ п.2.3
П. 3 = П.3.1+ П.3.2+ п.3.3
П. 4 = п .1 + п .2 + п.З
п. 4 .1 = П.1.1+ П.2.1+ п.З. І
п. 4 .2 = П.1.2+ П.2.2+ п.З.2
п. 4 .3 = п. 1.3+ П.2.3+ п.3.3

0,0

Форма 2
Ін ф о р м а ц ія по за б о р г о в а н о с т і із за р о б іт н о ї п л а т и

№

Регіон

Код
ЄДРПО У

П ідпорядкованість
(лиш е для держ авних
підприємств)

Форма
власності

Економ ічна
акти в н ість

01.01.20
К іл ь кість підприємств
В СЬО ГО :
С ум а заборгованості
В С ЬО ГО :

К іл ькість пр ац івн и ків, перед яки м и є
заборгованість з в ипл ати заробітної п л ати

С ума заборгованості на, тне. грн

Н азва підприємства

01.

.20

.

.20

.

.20

0

0

0

0

0

0

0

0

К іл ькість прац івників,
перед яки м и є
заборгованість з виплати
заробітної плати
В С ЬО ГО :
І

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01.01.20

01.

.20

01.

.20

.

.20

0

0

0

0

12

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Примітки:
При заповненні форми слід враховувати, що підприємства, які хоча б один раз мали заборгованість у поточному році, залишаються у переліку до кінця року.
У графах „2”, „4”, ,,5” та „6” дані вибираються з випадаючого списку, а не заповнюються вручну.
У графі „16” вказується підпорядкованість для комунальних підприємств та тих державних підприємств, підпорядкованість яких не наведена у графі 3;
якщо боржник - бюджетна установа; чи розірвано контракт з керівником підприємства-боржника комунальної форми власності.
У разі відсутності заборгованості із заробітної плати надсилаються форми з нульовими значеннями.
У графах „8”, „12” відображаються статистичні дані станом на початок року, не змінюють протягом року.
У графах „9”, „13” з і по 24 число відображаються оперативні дані, які не змінюються до 25 числа;
У графах „9” , „13” з 25 до 1 числа відображаються статистичні дані, які не змінюються до 1 числа.
У графах „10”, „14” відображаються оперативні дані на попередню звітну дату (щочетверга)
У графах „11”, „15” відображаються оперативні дані на звітну дату (щочетверга)

К ом ен тар і (м іж інш им
о б о в 'я зко в о вказати :
підп о р ядко ван ість для
ко м у н ал ьн и х підприєм ств та
ти х дер ж авн и х підприємств,
підп о р ядко в ан ість яки х не
наведена у граф і 3; якщ о
б о р ж н и к - бю дж етна установа;
чи ро зір вано к о н тр ак т з
к е р ів н и к о м підприєм ствабо р ж н и к а ко м у н ал ьн о ї форми
власності)
16

Форма З
П ерелік
ком унальних підприємств, установ та організацій, які м аю ть заборгованість із заробітної плати, єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обов'язкових платеж ів до держ авного та місцевих бюджетів
№

1
1.

Регіон

2

Н азва
підприємства

3

Код за
ЄДРПОУ

4

Ю ридична
адреса
підприємства

5

Керівник
підприємства
П ІБ

6

О знака
активності
(активне,
неактивне,
банкрут)

7
активне

Всього по активних

С ума заборгованості
ІЗ єдиного
соціального
внеску
станом на
__.__.20__*

8

із страхових
внесків до
Пенсійного
фонду
__.__.20__*

з внесків до
інших фондів
соціального
страхування
__.__.20__*

3
обов'язкових
платежів до
держ авного
та місцевих
бюджетів
станом на
__.__.20__*

9

10

11

Дж ерела по кр иття заборгованості
Всього
Сума
Заборгованость
С ума
Заборгованість
(гр.8+ заборгованості із
по ПДВ у
заборгованості держ підпрнєм сгву
гр.9+
ПДВ до
дебітора
бюджетів
(н ап р и кл ад :
гр. 10+ відш кодування
предпріємства
Н А К «Н аф тогаз»,
rp .ll)
У кр авто д о р та
інші)

12

13

14

15

16

17

18

19

С ума
боргів
інших
дебіторів
(розш иф р о вка
окрем им
списком )

Всього
джерел
п о к р и т
тя
(гр.13+
гр.14+
гр.15+
гр.16+
гр.17+
гр.18+
гр.19+
гр.20)

20

21

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.
неактивне
Всього по неактивних

0

1.
банкрут
Всього по банкрутах
ВСЬО ГО

Примітка:
* дата змінюється щотижня, зазначені показники заповнюються до повного погашення заборгованості, яка була зафіксована на 01 січня поточного року

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Форма 4
Дані
щодо заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ,
які фінансуються з державного бюджету
(назва регіону)
_________________________________________________________________

тис, грн

Заборгованість станом н а __.__.201_ *
Всього
(2=3+5)
Зміст

і

2

у тому числі:
нарахування

заробітна плата
усього

з неї прострочена
(не виплачена в
установлені
терміни)

усього

з них прострочені
(не сплачені в
установлені
терміни)

3

4

5

6

Заборгованість із заробітної плати всього
у тому числі у розрізі адміністративнотериторіальних одиниць, у яких допущена
прострочена заборгованість

* Примітка: дані щодо заборгованості станом на 1, 10 та 20 числа місяця

Причини простроченої заборгованості

7

Форма 5
Дані
щодо заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ,
які фінансуються з місцевих бюджетів
(назва регіону)
_____________________________________________________________

тис, грн

Заборгованість станом н а __.__.201_ *
Всього
(2=3+5)
Зміст

і

2

у тому числі:
нарахування

заробітна плата
усього

з неї прострочена
(не виплачена в
установлені
терміни)

усього

з них прострочені
(не сплачені в
установлені
терміни)

3

4

5

6

Заборгованість із заробітної плати всього
у тому числі у розрізі адміністративнотериторіальних одиниць, у яких допущена
прострочена заборгованість

* П римітка: дані щодо заборгованості станом на 1, 10 та 20 числа місяця

Причини простроченої заборгованості

7

Форма 6

ІНФОРМАЦІЯ
про вжиті заходи щодо погашений заборгованості із заробітної плати станом на
(назва органу виконавчої влади)

З аходи в пл иву на к ер івн и к ів
К іл ьк ість
Т и м ч асов і к ом ісії

проведен и х
засідан ь
т и м ч асов ої
к ом ісії

і

2

З асл ухан о

В сього п огаш ено

к ер івн ик ів
п ідп р и єм ств бор ж н и к ів

п опер едж ен о
(к іл ьк ість
к ер івн ик ів)

3

3 н и х (ти с.гр н ):

п ідп р и єм ств-борж н ик ів:

4

забор гован ості
розірван о
к онтрак тів

5

інш і заходи

(ти с. гри)

ш ляхом
п овер н ен н я
ПДВ

6

7

ШЛЯХОМ

п огаш ен н я

п о вер н ен н я

інш і

д еб іт о р с ь к о ї

з бю д ж ету

п о га ш ен н я

10

11

заб о р го в а н о сті

8

9

В сього з початку року
районні
міські
За місяць
районні
м іські
П ри м ітки : дан і зап овню ю ться нарастаю ч им п ідсум ком з п очатку року
Г р аф а 2 „К ількість проведени х засід ань ти м ч асо во ї ком ісії” м ає м істи ти кількість засід ан ь, п роведен и х ти м ч асо ви м и к о м ісіям и , щ о ство р ен і п р и р ай о н н и х д ер ж ав н и х
адм ін істрац іях та м іськрай виконком ах.
Г р аф а 3 „Заслухано керівни ків підп ри єм ств-борж н и ків із ви п л ати зароб ітн ої плати ” м ає м істи ти д ан і про кількість зв ітів к ер івн и к ів п ідп р и єм ств-б о р ж н и ків із ви п л ати
зар о б ітн о ї плати, заслухан их на засід ан н ях ти м ч асо во ї ком ісії.
Г р аф а 4 „п оп ередж ен о (кількість керівн и ків)” м ає м істи ти д ан і п ро кількість керівн и ків п ідп ри єм ств-борж н и ків, п о п ер ед ж ен и х ти м ч асо ви м и к о м ісіям и п р о від п о в ід а л ь н ість за
н есвоєчасн у виплату зароб ітн ої плати.
Г р аф а 5 „розірван о контрактів” м ає м істити дан і про кількість р озірван и х кон трактів з керівн и кам и п ід п ри єм ств-бо р ж н и к ів за н есво єч асн у в и п л ату зар о б ітн о ї п л ати та
зр о стан н я заборгован ості із вип лати зароб ітн ої плати.
Г р аф а 6 „ін ш і заходи” м ає м істи ти ін ф орм ац ію про інш і заход и вп ли ву до керівн и ків п ідп ри єм ств-борж н и ків за н есво єч асн у ви п л ату зар о б ітн о ї п л ати . У гр аф і вказується
к ількість проведених заходів.
Г раф а 7 „В сього п огаш ено заб оргован ості” м ає м істи ти всю сум у п огаш ен н я заборгован ості із зароб ітн ої плати (гр .8 + гр .9 + г р .1 0 + гр .1 1).
Г раф а 8 „ш ляхом п овернен ня П Д В ” м ає м істи ти сум у п огаш ен н я заб оргованості із зар о б ітн о ї плати ш ляхом повер н ен н я П Д В .
Г р аф а 9 „ш ляхом п огаш ення д еб іторської заб оргован ості” м ає м істити сум у п огаш ен н я заборгован ості із зар о б ітн о ї п лати ш л ях о м п о гаш ен н я д еб іт о р сь к о ї заб о р го в ан о сті
п ідп ри єм ства-борж ни ка.
Г р аф а 10 „поверн ен н я з бю дж ету” м ає м істи ти сум у п огаш ен н я заборгован ості із зар о б ітн о ї плати ш ляхом повер н ен н я кош тів з бю дж ету.
Г р аф а 11 „інш і п огаш енн я” м ає м істи ти інш і сум и п огаш енн я заб оргованості із зароб ітн ої п лати п ід п ри єм ствам и -б о р ж н и к ам и .
Д р у га ч асти н а звіту - ан ал іти чн а довідка з детальн и м ви світл ен н ям п роведеної ком ісіям и роботи з п огаш ення заб о р го ван о сті із зар о б ітн о ї плати н а звітн и й п ер іо д. Н ап р и кл ад:
у часть у розробці проектів н орм ати вн о-п равови х актів, сп рям о ван и х н а п огаш енн я заборгован ості із зароб ітн ої п лати (гр о ш о в о го заб езп еч ен н я), п ен сій , сти п ен дій т а інш их
со ц іальн и х виплат, ви світлен ня у засобах м асової ін ф о р м ац ії стану справ з п огаш енн ям заб оргован ості з ви п лати зар о б ітн о ї п л ати , у творен н я р о б о ч о ї груп и т а інш і заход и
згідн о з ріш енням и ком ісій.

Форма 7
ІНФОРМАЦІЯ
про вжиті заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати
станом на 0 1 _____ 20 1_ року

№
з/п

Назва заходу

1.

Заслухано та попереджено на відповідних засіданнях
колегій, комісій, нарадах з керівниками підприємствборжників
щодо
погашення
заборгованості
із
заробітної плати
Направлено
звернень
до
центральних
органів
виконавчої влади про розірвання контрактів з
керівниками підприємств-боржників із заробітної
плати
Розірвано контрактів з керівниками підприємствборжників із заробітної плати

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Направлено звернень до Головного територіального
управління юстиції у Херсонській області щодо
проведення перевірок стану дотримання ліцензійних
умов арбітражними керуючими підприємств-банкрутів,
у тому числі щодо погашення заборгованості із
заробітної плати
Направлено звернень до територіального органу
Держпраці в області стосовно підприємств-боржників
із заробітної плати
Розглянуто центральними органами виконавчої влади
звернень регіонів щодо розірвання контрактів з
керівниками підприємств-боржників із заробітної
плати
Направлено звернень до правоохоронних органів
(районних, міських, обласних) щодо несвоєчасної
виплати заробітної плати

Примітка:
* дані наростаючим підсумком з початку поточного року

Кількість
суб’єктів
господарювання,
стосовно яких
проведено
заходи*

Форма 8
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виплати заробітної плати менше мінімальної
та вжиття відповідних заходів
станом на 0 1 _____ 201_ року

№
з/п

Назва заходу

1.

Заслухано та попереджено на відповідних засіданнях
колегій, комісій, нарадах з керівниками підприємств, на
яких не забезпечується дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці
Направлено
звернень
до
центральних
органів
виконавчої влади про розірвання контрактів з
керівниками підприємств, на яких не забезпечується
дотримання мінімальних гарантій з оплати праці
Розірвано контрактів з керівниками підприємств, на
яких не забезпечується дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці
Направлено звернень до територіального органу
Держпраці в області стосовно підприємств, на яких не
забезпечується дотримання мінімальних гарантій з
оплати праці
Розглянуто центральними органами виконавчої влади
звернень регіонів щодо розірвання контрактів з
керівниками підприємств, на яких не забезпечується
дотримання мінімальних гарантій з оплати праці
Направлено звернень до правоохоронних органів
(районних, міських, обласних) щодо підприємств, на
яких не забезпечується дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці

2.

3.

4.

5.

6.

Примітка:
• дані наростаючим підсумком з початку поточного року

Кількість
суб’єктів
господарювання,
стосовно яких
проведено
заходи*

Форма 9
Паспорт суб’єкта-боржнпка із заробітної плати, щодо якого ініційовано процедуру досудової санації або банкрутства
Код
ЄДРПОУ

Назва
підприємства

ПІБ
керівника
(арбітражного
керуючого)

Телефон
керівника
(арбітражного
керуючого)

Юридична
адреса

Форма
власності

Розмір
державної
частки у
статутному
фонді, % (у разі
наявності)

Орган
управління,
засновник

Оборотні
активи

Дебіторська
заборгованість,
тис.грн

Подано
претензій
дебіторам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Передано позовів до суду
стосовно дебіторської
заборгованості

Кредиторська заборгованість,
тис.грн

кількість

на суму

12

13

3
бюджетних
платежів
14

Адміністративні
витрати

Витрати на
оплату праці

23

24

3
позабюджетних
платежів
15

Основні
засоби:
залишкова
вартість

усього

16

17

Процедура, яку ініційовано до
боржника
банкрутство
досудова
санація
25

26

Ініціатор процедури
боржник

кредитор
34

Керівник підприємства
Головний бухгалтер

місцевий
орган влади
35

інші
(вказати)
36

Сума заборгованості із заробітної
плати, тис.грн

Дата
ініціювання

27

в т.ч.
минулих
років
18

в т.ч.
поточного
року
19

Кількість
працівників,
яким
заборговано
заробітну
плату, осіб

Середньомісячний
фонд оплати праці,
тис.грн

Необхідний місячний
фонд з урахуванням
погашення боргів до
державних цільових
фондів, тис.грн

20

21

22

Джерела фінансування досудової санації та обсяги інвестицій, тис.грн
підприємство

державний
бюджет

місцевий
бюджет

28

29

зо

інвестори
(державні,
недержавні)
31

Причини виникнення заборгованості із заробітної плати

Шляхи погашення

37

38

інші
(вказати)
32

Форма 10

Паспорт економічно активного суб’єкта господарювання - боржника із заробітної плати
Код ЄДРПОУ

Назва
підприємства

ПІБ
керівника

Телефон
керівника

Юридична
адреса

Форма
власності

Розмір державної
частки у статутному
фонді, % (у разі
наявності)

Орган
управління,
засновник

Оборотні
активи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передано позовів до суду
стосовно дебіторської
заборгованості
кількість
на суму

12

13

Кредиторська заборгованість,
тис.грн
3
бюджетних
платежів
14

Кількість
працівників,
яким
заборговано
заробітну
плату, осіб

Середньомісячний
фонд оплати праці,
тис.грн

24

25

Керівник підприємства
Головний бухгалтер

3
позабюджетних
платежів
15

Необхідний
місячний фонд 3
урахуванням
погашення боргів
до державних
цільових фондів,
тис.грн
26

Основні
засоби:
залишкова
вартість

Адміністративні
витрати

16

17

Витрати на
оплату праці

Погашення 'збільшення) заборгованості,
тис.грн за останні 3 місяці
1-й місяць
2-й місяць
3-й місяць

27

28

29

в т.ч.
минулих
років
20

19

Подано
претензій
дебіторам

10

Сума заборгованості із заробітної
плати, тис.грн
усього

18

Дебіторська
заборгованість,
тис.грн

за
поточний
рік
21

11

Кількість
штатних
працівників

Кількість
позаштатних
працівників

22

23

Причини виникнення
заборгованості із заробітної
плати

Шляхи погашення

30

31

