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Про розгляд запиту

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці 
розглянув Ваш запит на отримання інформації від 06.09.2021 

(вх. № В-329/ПІ-21 від 06.09.2021) щодо заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам закладів освіти Лановецької ОТГ та повідомляє.

Держпраці відповідно до покладених на неї завдань проводить моніторинг 
у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою 

мінімального розміру оплати праці.
Зазначений моніторинг заборгованості із виплати заробітної плати 

здійснюється Держпраці на підставі щомісячних офіційних даних Державної 
служби статистики України (далі – Держстат) про стан виплати заробітної 
плати, оперативної щотижневої інформації обласних державних адміністрацій 

(далі – ОДА) про стан погашення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах (установах, організаціях), які розміщені на відповідній території 
та центральних органів виконавчої влади про стан погашення заборгованості із 
заробітної плати на підприємствах (установах, організаціях), які знаходяться у 

сфері їх управління.
Зазначена інформація формується по Україні в цілому та регіонах за 

географічним охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
За даними Держстату станом на 01.08.2020 заборгованість із виплати 

заробітної плати була наявна у Лановецькому закладі загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 1 ім. Ю. Коваля Лановецької міської ради Кременецького 

району Тернопільської області у сумі 369,3 тис. гривень.
За оперативними даними Тернопільської ОДА станом на 06.09.2021 

заборгованість з виплати заробітної плати працівникам закладів освіти 

Лановецької ОТГ відсутня.
Одночасно інформуємо, що Держпраці та її територіальні органи 

здійснюють свою діяльність виключно у межах чинного законодавства. 
Зокрема, у сфері додержання законодавства про працю наглядова діяльність 

Держпраці регламентується нормами Закону України «Про основні засади 



державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – 

Закон).
Відповідно до вимог Закону, позапланові заходи державного нагляду в 

зазначеній сфері здійснюються виключно за наявності підстав, визначених 

статтею 6 цього Закону. 
У разі надходження до органу нагляду обґрунтованого звернення фізичної 

особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, у Держпраці 
буде достатньо підстав для опрацювання питання щодо можливості проведення 

позапланової перевірки з питань, які відносяться до компетенції Держпраці.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до Закону, однією з підстав для 

здійснення позапланового заходу державного контролю за додержанням 

законодавства про працю, визначено також звернення посадових осіб органів 

місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення 

передбачено законом.
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