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Положення 
про обласну комісію з питань погашення заборгованості з заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
 
 1. Завданнями обласної комісії з питань погашення заборгованості з 
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі – обласна 
комісія) є здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарської 
діяльності законодавства про оплату праці в частині дотримання мінімальних 
гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати; своєчасності виплати 
заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат; координація 
роботи органів місцевої виконавчої влади та територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади з цього питання, а також роботи територіальних 
комісій, утворених у районах і містах обласного значення. 
 
 2. На обласну комісію покладаються такі функції: 
 

 2.1. аналіз стану виконання структурними підрозділами 
облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади, райдержадміністраціями та міськвиконкомами міст обласного 
значення заходів щодо забезпечення додержання законодавства з оплати праці, 
погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій, стипендій, інших 
соціальних виплат та платежів до Пенсійного фонду України; 
 

 2.2. підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, 
спрямованих на поліпшення стану справ з питань, що належать до її компетенції. 
 
 3. Обласна комісія має право: 
 

 3.1. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників та інших 
працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади, звіти керівників 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, підприємств, 
установ і організацій з питань, що належать до її компетенції; 
 

 3.2. у разі необхідності, залучати до своєї роботи посадових осіб 
управління МВС України в Запорізькій області та запрошувати до участі у 
засіданнях посадових осіб прокуратури Запорізької області за згодою їх 
керівників; 
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 3.3. утворювати із залученням працівників органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, членів територіальних комісій робочі групи для 
перевірки стану додержання суб’єктами підприємницької діяльності бюджетної 
дисципліни та законодавства з питань оплати праці; 

 

 3.4. одержувати в установленому порядку від територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевої виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, 
необхідну для її роботи. 

 
 4. Рішення обласної комісії з питань, що належать до її компетенції, є 
обов’язковими для органів місцевої виконавчої влади. 
 
 5. Формою роботи обласної комісії є засідання, які проводяться відповідно 
до плану роботи, затвердженого головою комісії. 
 Засідання обласної комісії вважається правоможним, якщо на ньому 
присутні не менш як половина членів комісії. 
  

6. Рішення обласної комісії оформляється протоколом, який підписує 
голова комісії. 

Рішення обласної комісії приймається простою більшістю голосів членів 
комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос голови комісії. 
 
 7. Організаційне забезпечення роботи обласної комісії покладається на 
головне управління праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації. 
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