
Довідка 

про роботу комісій   
 

 Протягом 2017 року проведено 8 засідань комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших 

бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності. На засіданнях комісії було заслухано 80 звітів  керівників  

підприємств щодо заборгованості із виплати заробітної плати, по єдиному 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щодо 

своєчасного  відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових 

та наукових пенсій.   

 Станом на 01.01.2018 року за даними відділу статистики в м. Лиман 

заборгованість із виплати заробітної  становить  1367,8 тис. грн. по двом 

підприємствам. Керівниками підприємств надані графіки погашення 

заборгованості, які виконуються.  Так, протягом 2017 року  погашено 

заборгованість  із виплати заробітної плати  у сумі  3642,1 тис. грн.  

Комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення міської ради створена рішенням виконавчого комітету 

Краснолиманської міської ради від  17.06.2015 року № 137 «Про створення 

комісії та робочої групи з питань  легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення”, на яку покладено повноваження щодо: 

− сприяння легалізації заробітної плати та зайнятості населення; 

−  здійснення контролю за додержанням державних соціальних 

гарантій у сфері праці;   

− підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та 

відповідальності роботодавців за використання їх праці, запобігання проявам 

“тіньової” зайнятості;   

− забезпечення повноти сплати єдиного внеску, страхових внесків та 

податків до  місцевого бюджету та ін. 

 Станом на 01.01.2018 року проведено 7 засідань                       

комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

 На засіданнях робочої групи також обговорювались питання щодо: 

підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року; 

відповідальність керівників та штрафні санкції щодо порушення законодавства 

про працю; про виплату заробітної плати не нижче встановленого 

законодавством мінімуму та ін. 

 З метою приведення у відповідність структури апарату Лиманської міської 

ради та її виконавчих органів до вимог чинного законодавства, на виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017р. № 295 “ Деякі питання 

реалізації статті 259 Кодексу законів  про працю України”, керуючись ст.26,34 

Закону України “Про місцеве самоврядування в України рішенням виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 20.07.2017р. № 7/31-1426  утворено відділ 

з питань праці виконавчого комітету Лиманської міської ради у кількості 2 

штатні одиниці.   

 На виконання розпорядження Донецької обласної державної адміністрації 

від 06.02.2017р. № 120 “Про створення міжвідомчої робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці 



та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати” з 

метою забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю в 

частині  запровадження рівня мінімальної заробітної плати розпорядженням 

міського голови Лиманської міської ради від 03.03.2017року № 182 утворена 

міжвідомча робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині  

мінімальної заробітної плати та затверджений  її склад.  

До складу робочої групи входять представники самостійних управлінь і 

структурних підрозділів  виконавчого комітету Лиманської міської ради, а також 

представники роботодавців та профспілок. 

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: проведення роботи з 

моніторингу інформації щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру 

оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, 

закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення та інших 

бюджетних установ; здійснення аналізу стану справ щодо запровадження 

мінімальної заробітної плати, недопущення скорочення працівників та 

переведення їх на неповний робочий день та ін. 

 Станом на 01.01.2018 року було проведено 2 засідання робочої групи. 
  

 

  



2. Грошові доходи населення 

 
Актуальні проблеми: 

- падіння реальних доходів населення через зростання цін на товари першої 

необхідності, продукти харчування, медикаменти, транспортні та комунальні 

послуги; 

- наявність випадків незареєстрованих трудових відносин та відсутність на 

законодавчому рівні повноважень в питанні легалізації трудових відносин; 

- наявність заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України. 

Головна мета – сприяння зростанню реальних доходів населення, в тому числі 

за рахунок підвищення рівня заробітної плати та пенсійного забезпечення, 

недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, реалізація права 

громадян на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.  

Протягом січня-грудня 2017 року: 
 

- фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам (за даними відділу статистики в м. Лиман — 37 підприємств) 

становить 961387 млн. грн., що  на 58,3% більше показника минулого року; 

- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по 

бюджетоутворюючим підприємствам міста) збільшилась на 51,8% і склала 

7237 грн. (у тому числі підприємства залізничного транспорту — 8307 грн., 

бюджетні установи — 5542 грн., комунальні та обслуговуючі підприємства 

— 5524 грн., інші підприємства — 5510 грн.); 

- заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року за 

оперативними даними відділу статистики в м. Лиман склала 1367,8 тис. грн. 

(228 осіб) по двом підприємствам; 

- видатки пенсійного фонду склали 736,6 млн. грн. (118,3% до показника 

минулого року); 

- середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 2591,81 грн. 

(133,7% до показника 2016 року); 

- кількість одержувачів пенсій становить 23 тис. осіб (64,5% до минулого 

року); 

- загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України  по м. Лиман 

становить 2146,3 тис. грн. і збільшилась з початку року на 374,2 тис. грн. або 

на 21,1 % (на 01.01.2017 року недоїмка складала 1772,1 тис. грн.);  

- заборгованість економічно активних підприємств до Пенсійного фонду 

станом на 01.01.2018 року склала – 496 тис. грн. та збільшилась з початку 

року на 170,3 тис. грн.;  

- проведено 7 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення; 

- проведено 8 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових 

внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності; 

заслухано 80 звітів керівників підприємств. 

 



Виконання заходів 

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Грошові доходи населення»  

Лиманської об’єднаної територіальної громади за  2017 рік 

Зміст заходу 

Термін 

викона

ння 

Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

держав

ного 

бюдже

ту 

місцевих бюджетів 

підпри-

ємств 

інших 

джере

л 

Обласно-

го 

бюджету 

Бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Здійснення контролю щодо 

своєчасної виплати заробітної 

плати 

 

протяго

м року 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

- - - - - - 

Проведено 8 засідань комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних надходжень, 

страхових внесків до Пенсійного фонду та 

запобігання неплатоспроможності, заслухано 80 

звітів керівників підприємств 

2. Здійснення контролю за 

дотриманням державних 

гарантій щодо виплати 

мінімальної заробітної плати 

протяго

м року 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

- - - - - - 

Проведено 7 засідань робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення; 2 засідання міжвідомчої робочої групи 

з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати 

3. Забезпечення здійснення 

соціального діалогу, 

функціонування тристоронніх 

соціально-економічних рад та 

укладення територіальних угод  

протяго

м року 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

- - - - - - 

Проведено 3 засідання міської тристоронньої 

соціально-економічної ради, 3 засідання міської 

комісії з питань безпечної життєдіяльності 

населення 

4. Організація проведення 

семінарів, нарад, зустрічей, 

круглих столів, інших заходів з 

питань соціально-трудових 

відносин з метою своєчасного 

їх розв’язання та попередження 

протяго

м року 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

- - - - - - 

Проведено 3 засідання міської тристоронньої 

соціально-економічної ради. 

Проведено засідання “круглого столу” на тему 

“Права, обов’язки та можливості роботодавця у 

сфері зайнятості населення”, проводиться 

роз’яснювальна робота під час проведення 



їх негативних наслідків ради щотижневих семінарів, відвідування 

роботодавців. 

5. Забезпечення проведення 

попереджувальних заходів 

щодо виникнення колективних 

трудових спорів, страйків та 

акцій протесту 

протяго

м року 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

- - - - - - 

Проводиться роз’яснювальна робота в трудових 

колективах щодо додержання державних гарантій  

з питань оплати праці та пенсійного забезпечення 

6. Забезпечити надходження до 

бюджету Пенсійного фонду 

України пенсійного збору та 

інших обов'язкових платежів та 

фінансування витрат на 

виплату пенсій і допомоги в 

повному обсязі  

Щоміся

ця  

Управління 

Пенсійного фонду 

України м.  Лиман  

- - - - - - Забезпечується 

7. Здійснювати постійний 

контроль за додержанням 

пенсійного законодавства, 

своєчасністю виплати пенсій та 

грошової допомоги, цільовим 

використанням коштів 

Пенсійного фонду України  

Протя-

гом 

року  

Управління 

Пенсійного фонду 

України м. Лиман  

- - - - - - 

Поліпшення платіжної дисципліни. Збільшення 

надходження коштів до бюджету Пенсійного 

фонду.  

8. Висвітлювання в засобах 

масової інформації принципів 

та механізмів функціонування 

системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного 

страхування та соціального 

забезпечення населення 

Протя-

гом 

року  

Управління 

Пенсійного фонду 

України м.  Лиман  

- - - - - - 

Опубліковано в засобах масової інформації 27 

статей з роз’яснення законодавства з питань 

забезпечення соціального захисту населення. На 

офіційному сайті міської ради постійно 

висвітлюються роз’яснення та зміни в 

законодавстві з питань пенсійного забезпечення та 

соціального захисту населення 

Всього   - - - - - -  

 



Виконання показників з пенсійного забезпечення по Лиманській об’єднаній територіальній громаді за 2017 рік 
 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

 2017 рік 

Програма 
Фактичне 

виконання 

Фактичне виконання у % 

до Програми до 2016 року 

Власні доходи Пенсійного фонду України тис. грн. 6765,2 7203,2 6137,2 85,2 90,7 

Видатки Пенсійного фонду України тис. грн. 622633,25 680385 736595,2 108,3 118,3 

Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду 

України на кінець року 
тис. грн. 1772,1 2017,9 2146,3 106,4 121,1 

в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного 

фонду України 
тис. грн. 8,4 6,9 94,8 х х 

Темп зростання (зменшення) заборгованості 

економічно активних платників до бюджету 

Пенсійного фонду 

% х 199,2 х х х 

Загальна потреба в коштах на виплату   пенсій та   

грошової допомоги 
тис. грн. 622596,44 674515,5 734231,7 108,8 117,9 

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 35711 38304 23017 60,1 64,5 

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 1938,66 2464,11 2591,81 105,2 133,7 

 



 

 

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ  ПОКАЗНИКІВ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ 

ЛИМАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2017 РІК 

 

Показники 
Одиниця  

виміру 
2016 рік 

 2017 рік   

Програма 
фактичне  

виконання 

фактичне виконання у %   

до Програми до 2016 року   

1 2 3 4 5 6 7   

Показники чисельності та оплати праці найманих 

працівників  
 

 
   

  

Фонд оплати праці, всього 

тис.грн. 
791126,2 1934200* 

823528,1 
(січень-вересень 

2017 року) 

42,6 - 
  

 в тому числі штатних працівників 

тис.грн. 
791126,2 1934200* 

823528,1 
(січень-вересень 

2017 року) 

42,6 - 
  

Середньооблікова чисельність штатних працівників  

чол. 
14657 31420* 

14297  
(січень-вересень 

2017 року) 

45,5 - 
  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника грн. 
4498 5130* 

6400  
(січень-вересень 

2017 року) 

124,8 -  
 

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець 

року тис.грн. 
- - 1367,8 - - 

  

     в тому числі:         

на економічно активних підприємствах  тис.грн. - - 1367,8 - -   

на підприємствах-банкрутах тис.грн. - - - - -   

на економічно неактивних підприємствах тис.грн. - - - - -   

 
 

 

    * з початку 2016 року на територію м. Лиман перереєструвалось підприємство регіональна філія “Донецька залізниця”, а з серпня поточного року до 

міського бюджету надходить податок на доходи з фізичних осіб в цілому по філії. Чисельність працюючих по регіональній філії становить 30 тис. осіб, 

у той час, коли чисельність працюючих на підприємствах залізничного транспорту на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

становить 6,5 тис. осіб. 
 


