
Проект 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  27 вересня  2019 року                                                                             №  

м. Помічна 

 
Про затвердження Плану організації  
виконання невідкладних заходів щодо  
погашення заборгованості із заробітної  
плати в розрізі Помічнянської ОТГ 
 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 10.08.2016 року № 357-р «Про організацію 

виконання в області плану невідкладних заходів щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2016 року № 517-р », враховуючи інформацію 
заступника міського голови Щербатюка А.С. з даного питання в розрізі 
Помічнянської ОТГ, керуючись ст. 40  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради       в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити План організації виконання невідкладних заходів щодо 

погашення заборгованості із заробітної плати в розрізі Помічнянської 

об’єднаної територіальної громади. (додається) 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів радли Щербатюка А.С. 
 
 
 
 
  
Міський голова        Антошик М.М. 

 



Затверджено 

рішенням виконкому  

міської ради від 27.09.2019 року  

№____ 

 

 

П Л А Н  

організації виконання невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2016 року № 517-р  в розрізі Помічнянської ОТГ 

 

№ 

з/п 

Зміст завдання Відповідальні за виконання завдань Термін інформування 

 

1. 
Підготувати та внести пропозиції щодо подальшого 

функціонування підприємств державної та комунальної форми 

власності, що належать до сфери управління органів виконавчої 

влади, які не провадять виробничої діяльності, не мають замовлень 

та нарощують заборгованість із заробітної плати 

Виконком міської ради 

Структурні підрозділи 

ККП; КП «ЖЕК №2» 

Щомісяця до 10 числа 

2. Вжити заходи щодо недопущення виникнення заборгованості із 

заробітної плати та забезпечити її скорочення на підприємствах, що 

належать до сфери управління органів виконавчої влади та 

розташовані на відповідній території. Забезпечити погашення 

заборгованості із заробітної плати згідно із складеними графіками 

Виконком міської ради 

Структурні підрозділи 

ККП; КП «ЖЕК №2» 

Щомісяця до 10 числа 

3. Розглянути питання про притягнення до відповідальності керівників 

підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади, 

які допустили порушення вимог законодавства щодо своєчасної виплати 

заробітної плати 

Виконком міської ради 

Структурні підрозділи 

ККП; КП «ЖЕК №2» 

Щокварталу до 

25 числа останнього 

місяця кварталу 

4. Рекомендувати керівникам підприємств забезпечити першочергове 

спрямування коштів, отриманих під час відшкодування податку на додану 

вартість, на погашення заборгованості із заробітної плати 

Виконком міської ради 

Структурні підрозділи 

ККП; КП «ЖЕК №2» 

До 25 вересня, до 25 

листопада 2016 року 

5. Посилити контроль за додержанням вимог трудового законодавства щодо 

своєчасної виплати заробітної плати 
Виконком міської ради 

Структурні підрозділи 

ККП; КП «ЖЕК №2» 

Щомісяця до 01 числа 

 

 



 


	Р І Ш Е Н Н Я

