ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету
Первомайської міської ради від 29.07.2009 № 197 «Про затвердження Положення про
Комісію з легалізації робочих місць»
1. Виконавець заходів відстеження
Управління соціального захисту населення.
2. Цілі прийняття акта
- запобігання тіньовій зайнятості;
- запобігання виплати заробітної плати у «конвертах»;
- забезпечення дотримання роботодавцями в повному обсязі вимог чинного законодавства в
частині використання найманої робочої сили, сплати податків до місцевого бюджету та
внесків до Пенсійного Фонду України та фондів державного соціального страхування;
- підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників.
3. Строк виконання заходів з відстеження
03.02.2020- 03.03.2020
4. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
5. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також
способи одержання даних
Аналіз даних щодо кількості обстежених суб'єктів господарювання, виявлених порушників
чинного законодавства, виявлених тіньових робочих місць, суми надходжень коштів до
бюджету, фондів державного соціального страхування та Пенсійного фонду
7. Кількісні та якісні значення показників результативності за 2017-2019 роки:
- кількість обстежених суб’єктів господарювання:
2017 рік-6 5 осіб, 2018 рік - 55 осіб, 2019 рік - 39 осіб;
- кількість виявлених порушників чинного законодавства:
201 7 рік - 3 особи, 2018 рік - 2 особи, 2019 рік - 30 осіб;
- кількість виявлених тіньових робочих місць:
2017 рік - 3 роб. місця, 2018 рік - 2 роб. місця .2019 рік - 44 роб. місця;
- кількість легалізованих тіньових робочих місць
2017 рік - 3 роб., місця, 2018 рік - 2 роб., місця, 2019 рік - 33 роб., місця;
- кількість проведених засідань з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення:
2017 рі к-6, 2018 рік- 10. 2019 рік - 10;
- кількість отриманих пояснень від суб’єктів господарювання щодо виплати заробітної
плати нижче мінімально встановленого рівня:
201 7 рік - 50 осіб, 2018 рік - 53 особи, 2019 рік - 9 осіб;
8. Оцінка результатів реалізації регулятоАіого акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Регуляторний акт
іія визначених цілей, результати його
реалізації мають по
Міський голова
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