
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
31.03.2006                                          

 № 153 
 
 
Про створення обласної комісії з питань 
погашення заборгованості з заробітної 
плати, пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, затвердження її складу 
та Положення про неї 
 
 
 
 Керуючись ст.16, ст.24, ст.28 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
08.09.2005 № 875 “Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості з 
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат” та з метою 
забезпечення дієвого контролю за своєчасністю виплати заробітної плати, 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат: 
 

1. Утворити обласну комісію з питань погашення заборгованості з 
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

 
2. Затвердити склад обласної комісії з питань погашення заборгованості з 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додається). 
 

3. Затвердити Положення про обласну комісію з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
(далі – обласна комісія), що додається. 

 
4. Головам райдержадміністрацій: 
 

4.1. у тижневий термін утворити територіальні комісії з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
і організувати регулярне проведення засідань цих комісій; 

 

4.2. вважати забезпечення своєчасності виплати заробітної плати, пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат одним з найголовніших завдань та взяти 
цю роботу під свій особистий контроль; 
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4.3. інформацію про результати діяльності територіальних комісій 
щомісячно подавати головному управлінню праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації до 15 числа місяця, наступного за звітним. 

 
5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити 

виконання п.4 цього розпорядження. 
 
6. Головним управлінням: економіки; фінансовому; промисловості та 

розвитку інфраструктури; агропромислового розвитку облдержадміністрації; 
управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації: 

 

6.1. аналізувати ситуацію та вносити пропозиції щодо заслуховування на 
засіданнях обласної комісії звітів керівників органів місцевої виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань 
погашення заборгованості з заробітної плати, соціальних виплат і платежів до 
Пенсійного фонду України; 

 

6.2. здійснювати контроль за виконанням протокольних рішень обласної 
комісії керівниками, звіти яких заслуховувались на засіданнях комісії, та до 15 
числа місяця, наступного за звітним, надавати головному управлінню праці та 
соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію про стан їх 
виконання на підприємствах, що належать до сфери їх управління. 

 
7. Рекомендувати територіальній державній інспекції праці у Запорізькій 

області, головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області 
у межах своїх повноважень забезпечити виконання п.6 цього розпорядження. 

 
8. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації: 
 

8.1. вносити пропозиції щодо заслуховування на засіданнях обласної 
комісії інформації керівників територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади; звітів керівників органів місцевої виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань 
забезпечення своєчасної й не нижче визначеного державою мінімального розміру 
виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї; 

 

8.2. забезпечувати складення та подання на затвердження голові комісії 
квартальних планів роботи комісії; 

 

8.3. організовувати проведення засідань обласної комісії згідно з 
затвердженими планами; 

 

8.4. здійснювати у межах повноважень контроль за виконанням 
протокольних рішень обласної комісії керівниками, звіти яких заслуховувались 
на засіданнях комісії; 
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8.5. узагальнювати матеріали про результати діяльності обласної та 
територіальних комісій і щоквартально подавати інформацію 
облдержадміністрації до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 
9. Визнати такими, що втратили чинність, п.2, пп.5.2. розпорядження 

голови облдержадміністрації від 18.04.2005 № 129 “Про забезпечення своєчасної 
виплати заробітної плати та ліквідацію заборгованості з неї працівникам області” 
та розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2005 № 321 “Про 
невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з платежів до Пенсійного 
фонду України”. 
 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Сіна О.Ч. 
 
 
 
 
 
Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації                                                                   О.Ч.Сін 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


