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Про стан виконання Указу Президента 
України “Про невідкладні заходи щодо  
завершення погашення заборгованості  
із заробітної плати” 
 
 
 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам області протягом    
І півріччя поточного року зросла на 15,2 % і за станом на 01.07.2004 склала           
41,5 млн.грн. Збільшилася з 295 до 374 (на 26,8 %) кількість суб’єктів 
господарювання, які своєчасно не виплачують заробітну плату. 
 Протягом червня не вдалося суттєво вплинути на ситуацію, що склалася в 
області, заборгованість скорочено лише на 0,8 % (332,5 тис.грн.). 
 Поточна заборгованість із заробітної плати за станом на 01.07.2004 складає 
17,1 млн.грн. або 41,3 % від її загальної суми по області. З початку року борги 
створили 118 підприємств у сумі 4,9 млн.грн. 
 Із загальної суми заборгованості по області на підприємства недержавної 
форми власності припадає 79,1 %, державної – 10,5 %, комунальної – 10,4 %. 
 З початку року на 15,2 % збільшили борги підприємства колективної 
форми власності; на 28,2 % - підприємства комунальної власності, з числа яких 
70 % відносяться до галузі житлово-комунального господарства. 
 Практично не здійснюється погашення заборгованості у державному 
секторі економіки, де сума боргів проти початку року скоротилася лише на 3,1%. 
 Продовжують зростати борги з заробітної плати перед працівниками 
сільського господарства, які на протязі поточного року збільшилися майже в    
2,5 рази. Одночасно, виросла до 18 % від загальної суми заборгованості по 
області питома вага боргів сільськогосподарських підприємств. 
 Збільшення заборгованості у порівнянні з початком року допущено на 
підприємствах переважної більшості адміністративно-територіальних одиниць 
області – 23 із 32. 

Найбільше зростання відбулося в Запорізькому (в 11,3 рази), Бердянському 
(в 8,6 рази), Мелітопольському (3,4 рази), Якимівському (3,3 рази), Кам’янсько-
Дніпровському (в 2,1 рази), Пологівському (в 1,8 рази), Розівському (в 1,7 рази), 
Приазовському (в 1,5 рази) та Токмацькому (в 1,2 рази) районах області. 
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 Структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевої виконавчої 
влади та місцевого самоврядування незадовільно організовуються та 
здійснюються заходи щодо погашення заборгованості з заробітної плати 
працівникам області. 
 Керівники міст та районів не координують дій органів виконавчої влади, 
контролюючих та правоохоронних органів, громадських організацій на місцях; 
практично не володіють ситуацією, яка наближується до межі критичної. Не 
приймаються дієві міри до керівників підприємств, що зволікають із виплатою 
поточної заробітної плати та погашенням боргів. За 6 місяців поточного року 
було порушено лише 25 кримінальних справ проти керівників підприємств-
боржників, не розірвано жодного контракту з керівниками таких підприємств 
державної та комунальної форми власності.  
 Недостатню ініціативу проявляють профспілкові організації підприємств-
боржників у застосуванні наданих законодавством повноважень, зокрема, 
одержання банківських довідок про рух коштів на рахунках підприємств; 
рідкими є звернення до контролюючих та правоохоронних органів, організацій 
роботодавців щодо поліпшення стану виплати підприємствами заробітної плати 
та погашення заборгованості у відповідності до зобов’язань Генеральної, 
регіональної та галузевих угод. 

Незадовільним лишається стан виконавчої дисципліни посадових осіб 
щодо виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, протокольних 
доручень його заступників та рішень, прийнятих на засіданнях робочої групи з 
контролю за виконанням плану дій щодо ліквідації заборгованості з виплати 
заробітної плати. 

Керуючись п. 10 ст. 16, ст. 24, ст. 28 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” та з метою вжиття негайних заходів щодо забезпечення 
безумовного виконання вимог Указу Президента України від 25.05.2004               
№ 576/2004 “Про невідкладні заходи щодо завершення погашення 
заборгованості із заробітної плати”: 

 
1. Першому заступнику голови облдержадміністрації Самардаку Г.В.: 
1.1. направити до 10.08.2004 відповідним міністерствам пропозиції щодо 

відсторонення від роботи (звільнення від виконання обов’язків) і притягнення до 
відповідальності керівників державних підприємств, які не забезпечили 
своєчасну і повну виплату заробітної плати; 

1.2. разом з міським головою м. Енергодару Яковлєвим Г.О., керівництвом 
Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) 
“Потенціал” та ВП “Запорізька АЕС” вирішити питання в ДП НАЕК 
“Енергоатом” щодо погашення заборгованості перед підприємствами, що 
здійснюють підрядні роботи на Запорізькій АЕС. 
 
 2. Заступнику голови облдержадміністрації Вегері С.М.: 
 2.1. визначити до 20.08.2004 перелік сільськогосподарських підприємств, 
які неспроможні ліквідувати заборгованість до кінця поточного року з причин 
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фактичного припинення фінансово-господарської діяльності, або відсутності 
майна, підготувати та направити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
погашення заборгованості з заробітної плати працівникам цих підприємств за 
рахунок коштів Державного бюджету відповідно до ст.109³ Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”; 
  2.2. забезпечити можливість реалізації продукції врожаю цього року за 
заставними цінами для підприємств-боржників, визначених на підставі аналізу 
стану їх фінансово-господарської діяльності, за умови спрямування цих коштів 
підприємствами на ліквідацію заборгованості з заробітної плати. 
  
 3. Начальнику управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації Книрику Ф.І. до 20.08.2004 на підставі проведеного аналізу 
розробити: 
 3.1. разом з начальником головного управління економіки 
облдержадміністрації Разумовичем А.І. заходи щодо забезпечення беззбиткової 
діяльності підприємств житлово-комунального господарства області; 
 3.2. разом з головами райдержадміністрацій, міськими головами міст 
обласного значення плани заходів щодо ліквідації заборгованості з виплати 
заробітної плати по кожному підприємству житлово-комунального господарства. 
 
 4. Рекомендувати керівникам контролюючих та правоохоронних органів 
підвищити оперативність реагування на факти порушень законодавства про 
оплату праці, притягнення керівників підприємств, що затримують виплату 
поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї, до адміністративної 
та кримінальної відповідальності.  
 
 5. Запропонувати Запорізькій обласній раді профспілок, профспілковим 
організаціям повною мірою використовувати надані законодавством права та 
повноваження з питань оплати праці; інформувати контролюючі та 
правоохоронні органи про кожний випадок затримки виплати заробітної плати на 
підприємствах, в організаціях та установах. 
 

6. Першому заступнику голови облдержадміністрації Світлицькому А.А. 
проаналізувати рівень особистої участі керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій у вирішенні проблеми 
заборгованості з заробітної плати та до 01.09.2004 надати мені особисто 
пропозиції щодо доцільності перебування на займаних посадах керівників, які не 
забезпечили належного рівня організації виконання Указу Президента України 
“Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із 
заробітної плати”. 
 

7. Заступнику голови, керівнику апарату облдержадміністрації      
Коваленку Г.Ф. провести протягом серпня поточного року аналіз здійснення 
органами місцевого самоврядування міст обласного значення делегованих 
повноважень щодо виконання чинного законодавства. 
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8. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам 

райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення щомісячно, до 
10 числа, інформувати мене особисто про проведену роботу та її результати 
щодо ліквідації заборгованості з заробітної плати. 

 
9. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації: від 27.08.2003 № 335 “Про стан виконання указів і 
доручень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати” та від 30.01.2004 № 32 “Про 
підсумки роботи щодо виконання указів і доручень Президента України, 
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 
облдержадміністрації з питань погашення боргів по заробітній платі працівникам 
області у 2003 році”. 
 
  10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації       В.П. Березовський 
 
 
 


