До уваги роботодавців!!!
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської
міської ради інформує, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.09.2018 № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості
населення» та доручення Віце-прем’єр-міністра України П.Розенка від 05.09.2018 № 34517/1/118 інспектором праці та робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення в м.Яремче проводиться інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо
дотримання трудового законодавства у частині легалізації трудових відносин.
На сьогоднішній день питання детінізації та легалізації заробітної плати набуває великої
актуальності, адже від розміру отриманої зарплатні залежить рівень соціального захисту
людини. Підвищення рівня заробітної плати та її легалізація є одним із пріоритетних напрямів
роботи робочої групи, оскільки це захист прав та законних інтересів платників податків.
На жаль, чимало роботодавців просто ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної
плати і виплачують найманим працівникам заробітну плату на рівні або менше мінімально
встановленого розміру або змушують влаштуватися на роботу без укладання трудового
договору.
Слід зазначити, що більшість приватних підприємців, які використовують найману робочу
силу ведуть недостовірний облік робочого часу, тобто працівники працюють по 10 – 12 год. на
добу, без вихідних, а заробітна плата в трудовому договорі встановлена на рівні 8 год. або і 4
год. Оплата роботи в надурочний час, у святкові і неробочі дні не проводиться.
Важливо, щоб наймані працівники зрозуміли, що легальні трудові відносини для них
вигідніші. Працюючи нелегально, працівник в подальшому отримуватиме мізерну пенсію та
допомогу по безробіттю. Та й роботодавець, працюючи у «тіні», також почувається невпевнено,
адже ризикує , якщо до нього завітають з перевіркою.
Тож відповідально до цього питання повинні поставитися самі роботодавці, не порушувати
Закон, а оформляти належним чином трудові відносини зі своїми працівниками. Варто не
забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків є грубим порушенням
Законів України, за що передбачена адміністративна, матеріальна та кримінальна
відповідальність.
На сьогодні ще є час проявити відповідальне ставлення як до працюючих, так і до законів нашої
держави і легалізувати працю усіх найманих працівників.
В подальшому, планується назви суб’єктів господарювання, які не реагують на прохання та
рекомендації, висвітлювати у ЗМІ для інформування громади міста.
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