
чугу|вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм|ц!стРАц|я
хАРк[всько[ оБлАст[

РозпоРядж[ння

азчцц"ащ'у {уц1в х, 13€

|!ро р1вепь середньом1сяяно!
зароб!тно! плати на п|дприсмствах
району та стап пога|!]ецня
заборгованост1 з 1] впплати

Б1дпов]дно до статей 6, з9 3акону ){'кра!ни "|1ро м!сцев| дерэкавн|
адм[н|страц![', на виконан|]'1 статг| 35 3акону 9кра!ни "|1ро оплату прац|'',

1(одексу закон1в про прац}о !кра|ни, з метою свосчасно] виплати зароб1тно!

плати, сплати внеск!в до []енс!йного фонду 9кра{ни та враховуюни р1тшення
колег!| районно! державно| адм[н!сщац1| в|д 25 серпня 20|5 року:

1. Рекомендувати 8схар!вському селищному голов| )1егкотшерсту А.8.:
1.!. |!опередити кер!вника вжкву - 2011 1{астсрова €.Ф' про

пеРсон:1',1ьну в1дпов|дальн!сть за несвосчасну виплату зароб1тно1 плати
прац|вникам та рекомендувати в)кити д!свих заход|в щодо повно] л1кв|дац||

заборгованост| з ви|1лати зароб|тно| плати та единого соц1ального внесч/ до
к!нця потонного року.

1.2. 8хити вс[х д|евих заход1в цодо повного пога1цення заборгованост| з

виплаги зароб|': но] плати та сдиного соц!ально:о внеску на п!дприсмств1

комунального господарства та недопущення !'| виникнення в майбутньому.
1.3. |!ровести роз'ясн:овальну роботу щоло пога1цення заборгованост| за

спожи': | ,>ки:лово-комунальн| послуги з кер|вниками п|лприсмств.

розта1пованих на територ!! в|дпов|дних рад, прац1вники яких е боржниками, а

також з кер|вниками бюджетних ус ганов. як! не розраховуються |з

комун:}льними п1дприсмсгвами за ориман! )китлово_ком у нал ьн ! посщги.
2.Ё1анальнику в1дд|лу житлово-комунального господарства та

буд|вництва районно| дер)кавно] адм1н|срац|? Болодько 1.Б. зд|йснтовати
пост|йний контроль за станом справ на житлово-комуна.'1ьних п!дприсмствах

району.
3. Ёанальнику управл|ння прац1 та соц1альн0го захисту насе''!ення

районно! дер;кавно| адм|н|срац1| /{исянському Ф.€.:
3.!. [|оквартально проводити мон|торинг р!вня серелн ьом 1сян но|

зароб!тно} пла': и на п|Апригмствах. в орган1заш!ях га установах району.
3.2.3д1йсн*овати контроль за станом пога1].]ення заборгованост1 з виплати

зароб1тно! плати на п1дприсмствах житлово-комунального господарства та
недопущення !'!'виникнення на п|дприемствах |нтпих форм впасност|.
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3'3. (п1льно 3 виконкомом Бсхар|всько! селищно| р'ади та кер|вництвом
вжкву - 2011 скласти щаф1к погатпення заборгованост1 перед |!енс|йним

фондом !кра!ни в {уц!вському район1 та по сдиному соц1альному внеску на
загал ьнообов'язкове лержавне сош1ал ьне с гра\ування.

4. 1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районно! дерткавно! адм|н1страц1| 8олоцкову Б.й.

|олова районно! дерясавно|
адм!н!страц1! €.о. коРолк)к


