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За даними органів статистики у травні 2010 року загальна сума 
заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,8 млн. грн., або на 
7,1 %, і на 01.06.2010 склала 71,8 млн. грн.  

Із загальної суми заборгованості 35 млн. грн. (48,8 %) припадає на 
економічно активні підприємства, 30,7 млн. грн. (42,7 %) – на підприємства, що 
знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом, 6,1 млн. грн. (8,5 %) – на економічно неактивні 
підприємства. 

Борги економічно активних підприємств за травень поточного року зросли 
на 3,2 млн. грн., або на 10 %, і на 01.06.2010 становили 35 млн. грн., що на         
1,6 млн. грн. (на 4,9 %) більше порівняно з початком року. 

У державному секторі економіки зосереджено 33,1 % заборгованості 
економічно активних підприємств – 11,6 млн. грн. При цьому, з початку року 
борги державних підприємств зросли на 2,5 млн. грн. (на 27,6 %), в т.ч. у травні – 
на 920 тис. грн. (на 8,6 %). 

Економічно активні підприємства комунальної форми власності          
протягом травня 2010 року збільшили заборгованість на 0,4 млн. грн. (на 10,6 %), 
її сума на 01.06.2010 становила 4,7 млн. грн., що в 3,7 раза перевищило рівень 
початку року. 

Майже 91 % боргів комунальних підприємств області зосереджені в місті 
Запоріжжі (4,3 млн. грн.), де найбільшими боржниками є                                    
ЗКП “Запоріжелектротранс” (2,7 млн. грн.) і КП “Експлуатаційне лінійне 
управління автошляхів” – 1,1 млн. грн.  

Тривалий час відповідними органами місцевого самоврядування та 
місцевої виконавчої влади не забезпечується розв’язання проблеми погашення 
боргів із заробітної плати перед працівниками комунальних підприємств у місті 
Бердянську, Василівському, Бердянському та Приморському районах.  
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У територіальному розрізі найбільші суми заборгованості накопичені на 
економічно активних підприємствах міст: Запоріжжя (28,6 млн. грн.), Токмака    
(2 млн. грн.), Мелітополя (1,1 млн. грн.), Бердянська (840 тис. грн.); 
Вільнянського (315 тис. грн.) і Василівського (300 тис. грн.) районів. 

Заборгованість перед працівниками підприємств, до яких застосовуються 
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом, протягом січня-травня 2010 року зросла на 7,6 млн. грн. (на 32,9 %), у 
т.ч. в травні – на 1,7 млн. грн. (на 6 %). 

Таким чином, динаміка погашення боргів із виплати заробітної плати в 
області є незадовільною й не відповідає вимогам Кабінету Міністрів України. 

Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування не повною мірою реалізовуються надані повноваження, 
формально здійснюється моніторинг за виконанням підприємствами, 
установами, організаціями заходів щодо першочерговості виплати заробітної 
плати та графіків погашення заборгованості з неї, не вживаються дієві заходи до 
керівників підприємств, що зволікають із виплатою поточної заробітної плати та 
погашенням боргів із неї. 

Керуючись статтями 16, 24, 28 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” та з метою підвищення ефективності роботи структурних 
підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення конституційного права громадян 
на своєчасне та в повному обсязі отримання винагороди за труд: 
 
 1. Першому заступнику голови облдержадміністрації Кальцеву В.Ф., 
заступникам голови облдержадміністрації: Фуксу Г.Г., Ярмощуку М.А., 
Мефьодовій Л.С. згідно з розподілом обов’язків особисто очолити роботу 
структурних підрозділів облдержадміністрації щодо забезпечення своєчасності 
виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. 
 

2. Попередити голів райдержадміністрацій про персональну 
відповідальність за забезпечення виконання урядових завдань щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та 
організаціях, розташованих на відповідних територіях. 
 
 3. Головам райдержадміністрацій: 

3.1. забезпечити виконання урядових завдань щодо скорочення до 
01.07.2010 заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств 
усіх форм власності не менш, як на 30 %, а до кінця 2010 року – на 60 %, для 
чого: 

3.1.1. у п’ятиденний термін закріпити відповідальних осіб із числа 
працівників райдержадміністрацій за кожним нестабільно працюючим 
підприємством, що має борги із заробітної плати, не виконує графіки погашення 
заборгованості та допускало її утворення протягом минулого та поточного років;  
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3.1.2. забезпечити оперативність з’ясування причин виникнення нових 
боргів на підприємствах, розташованих на відповідних територіях, в т.ч. шляхом 
проведення особистих співбесід з керівниками підприємств-боржників щодо 
перспектив і термінів погашення заборгованості; 

3.1.3. організувати з урахуванням урядових завдань роботу щодо складання 
графіків погашення заборгованості з заробітної плати на підприємствах, де борги 
утворені у поточному році, та забезпечити контроль за їх виконанням; 

3.1.4. вивчити проблеми та причини наявності заборгованості з виплати 
заробітної плати на кожному підприємстві комунальної форми власності, 
визначити шляхи забезпечення беззбиткової діяльності цих підприємств, 
джерела та обсяги коштів, необхідних для погашення заборгованості 
працівникам цих підприємств до 01.09.2010, та вжити заходів щодо розв’язання 
цієї проблеми; 

3.1.5. тримати на постійному контролі стан виплати заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери, про всі випадки виникнення боргів негайно 
інформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації; 
 3.2. подавати інформацію про хід виконання пункту 3 розпорядження 
Головному управлінню праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації щомісяця до 15 числа наступного періоду. 
 
 4. Головним управлінням облдержадміністрації: праці та соціального 
захисту населення; економіки; промисловості та розвитку інфраструктури; 
агропромислового розвитку, фінансовому; управлінням облдержадміністрації: 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури; 
райдержадміністраціям вжити заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
щотижневого моніторингу за виконанням підприємствами заходів щодо 
першочерговості виплати заробітної плати та графіків погашення заборгованості 
з неї. 
 

5. Головним управлінням облдержадміністрації: промисловості та розвитку 
інфраструктури, агропромислового розвитку визначити серед економічно 
активних державних підприємств та акціонерних товариств, у статутному фонді 
яких державна частка перевищує 50 %, такі, що неспроможні забезпечити 
погашення боргів із заробітної плати до кінця поточного року. По кожному з цих 
підприємств підготувати та направити до центральних органів виконавчої влади, 
у сфері управління яких знаходяться ці підприємства, пропозиції щодо виходу з 
кризового становища. 
 
 6. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, управлінню 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації провести перевірку 
цільового використання Запорізьким міськвиконкомом і керівництвом            
ЗКП “Запоріжелектротранс” коштів, перерахованих для погашення 
заборгованості з заробітної плати працівникам міського електротранспорту. Для 
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підготовки інформації органам центральної виконавчої влади про результати 
проведеної роботи поінформувати Головне управління праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації до 15.07.2010. 
 
 7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації разом із 
галузевими управліннями облдержадміністрації проаналізувати можливості 
кожного підприємства-боржника державного сектору економіки, до яких 
застосовуються процедури відновлення платоспроможності або визнання його 
банкрутом, з виконання урядового завдання щодо скорочення боргів із заробітної 
плати на 60 % до кінця поточного року. Про підсумки проведеного аналізу 
поінформувати обласну комісію з питань погашення заборгованості з заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
облдержадміністрації до 20.09.2010. 

 
8. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації: 
8.1. на підставі даних моніторингу щопонеділка інформувати мене 

особисто про стан виплати заборгованої заробітної плати на підприємствах, в 
установах та організаціях області; 

8.2. проводити аналіз стану виконання прийнятих у 2010 році обласною 
комісією з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат рішень і вносити 
пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які не 
забезпечили їх виконання. 

 
9. Рекомендувати відділу з питань банкрутства в Запорізькій області: 
9.1. повною мірою застосовувати надані повноваження та своєчасно 

вносити пропозиції Міністерству економіки України щодо анулювання ліцензій 
арбітражних керуючих, які не забезпечують ефективного проведення процедур 
відновлення платоспроможності або банкрутства підприємств і порушують 
законодавство з оплати праці. 

9.2. проаналізувати можливості кожного підприємства-боржника 
недержавної форми власності, до яких застосовуються процедури відновлення 
платоспроможності або визнання його банкрутом, з виконання урядового 
завдання щодо скорочення заборгованості з заробітної плати на 60 % до кінця 
поточного року. Інформацію з цього питання надати Головному управлінню 
економки облдержадміністрації до 10.09.2010. 
 
 10. Першому заступнику голови облдержадміністрації, заступникам 
голови, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації постійно 
інформувати мене особисто на оперативних нарадах про проведену роботу та її 
результати. 
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 11. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити 
виконання пунктів 3, 4  цього розпорядження. 
 
 12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                                        Б.Ф. Петров 
 
 
 
 


