Протокол №6
засідання районного комітету з економічних реформ
при Деражнянській райдержадміністрації
19 квітня 2012 року

м. Деражня

Головуючий: Буга Руслан Григорович - перший заступник голови
райдержадміністрації, заступник голови районного комітету з економічних реформ.
Присутні:
Члени районного комітету:
Теравський І.А.,
Довгошия І.Б., Жураківська І.І., Заденська Н.С.,
Йолтуховська І.І., Ковальчук А.А., Михайлова Т.Д., Трус Ю.В., Новощинська Л.А. (
за дорученням Петрів В.П.), Рудик Л.М., Сідлецька О.В., Шибко М.В.
Запрошені: члени робочих груп районного комітету з економічних реформ.
Порядок денний:
1. Реформування системи оплати праці та легалізації прихованого безробіття у
контексті економічних реформ в Україні
Слухали:
1. Кравченко Т.Й. – начальника управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, координатора групи «Реформа соціальної сфери і
підвищення якості життя», яка проінформувала, що на даний час тенденція зростання
офіційного та прихованого безробіття зберігається. Результативність впровадження
реформ у соціальній сфері понижується через недотримання сторонами трудових
відносин та гарантій в оплаті праці. Проведеними перевірками виявлено, що наймана
праця
використовується
без
укладання
трудових
договорів,
здыйснюэтьсяпереведення працівників на неповний робочий день, виплата заробітної
плати в конвертах.
2. Михайлову Т.Д.- начальника Деражнянського відділення Хмельницької
МДПІ, координатора напрямку «Податкова реформа» у рамках робочої групи
«Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції». Т.Михайлова зазначила,
що органи ДПІ мають право здійснювати територіально - дільничий контроль
суб’єктів господарювання та складати відповідний акт обстеження. При необхідності,
за результатами акту отримується направлення для перевірки конкретної юридичної
чи фізичної особи. Це дає змогу Деражнянському відділенню спільно з керівництвом
райдержадміністрації, інших відповідних органів швидко та ціленаправлено діяти в
напрямку підприємств, підприємців, які грубо порушують норми чинного
законодавства, мінімізують податки, нарощують борги до бюджету.
Виступили:
Буга Р.Г. - заступник голови районного комітету з економічних реформ, який
відзначив, що така позиція господарюючих суб’єктів тягне за собою не тільки
недостатнє наповнення бюджетів різних рівнів, а й знижує рівень життя кожного
громадянина. Тому необхідно скоординувати спільні дії відповідних відділів,
підрозділів та спрямувати їх на викорінення таких явищ як тіньова зайнятість та
заробітна плата, мінімізація податків, заборгованість до бюджету.
Крім того необхідно в ЗМІ оприлюднювати перелік підприємств, керівники
яких не дотримуються соціальних гарантій в оплаті праці, не сплачують кошти в
бюджет та відповідні фонди.
В обговоренні взяли участь : Теравський І.А., Новощинська Л.А, Рудик Л.М.,
Шибко М.В.

Вирішили:
1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації Кравченко Т.Й., начальника Деражнянського відділення
Хмельницької МДПІ Михайлової Т.Д. взяти до відома.
2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
Деражнянському відділенню Хмельницької МДПІ надати комісії по легалізації
тіньової зайнятості відповідний перелік підприємств та фізичних осіб, які не
забезпечують відповідний рівень заробітної плати та розробити графік перевірок.
Розглянути зазначене питання на колегії райдержадміністрації.
3. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації підготувати та надати для опрацювання першому заступнику
голови райдержадміністрації Р.Бузі перелік об’єктів, які не введені в експлуатацію,
але здійснюють господарську діяльність.
4. Деражнянській міській раді підготувати та надати для опрацювання першому
заступнику голови райдержадміністрації Р.Бузі райдержадміністрації перелік
суб’єктів господарювання міста, які не сплачують кошти від оренди землі.
5. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
Управлінню Пенсійного Фонду України в Деражнянському районі, Деражнянському
відділенню Хмельницької МДПІ оприлюднити перелік підприємств, керівники яких
не дотримуються соціальних гарантій в оплаті праці, не сплачують кошти в бюджет
та відповідні фонди в місцевих засобах масової інформації.
6.Узагальнені матеріали розмістити на сайті райдержадміністрації в розділі
«Районний комітет з економічних реформ».

Заступник голови райдержадміністрації,
відповідальний секретар районного комітету
з економічних реформ

Теравський І.А.

