
          

 

  
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  28.03.2012 року  № 126 
 
 
 
 

 
 

На виконання розпорядження голови Житомирської обласної державної 
адміністрації №53 від 23.02.12р. «Про підсумки виконання Програми 
економічного і соціального розвитку та бюджету області у 2011 році», 
заслухавши інформацію начальника управління економіки Жиліна О.В., 
керуючись п.п. 1 п. б ст. 28, ст. 40 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

РІШАЄ:  
 

1. Інформацію про проведену роботу щодо погашення заборгованостей з 
виплати заробітної плати та соціальних внесків до Пенсійного фонду в місті 
Коростені протягом 2011 року взяти до відома. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення активізувати 
роботу щодо проведення перевірок підприємств всіх форм власності з метою 
забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у сфері оплати 
праці. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню 
економіки забезпечити висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному сайті міста матеріалів з питань дотримання державних гарантій у 
сфері оплати праці. 

 
Міський голова                                                                          В.Москаленко 

 
Заступник міського голови 

О. Ясинецький 
Начальник управління економіки 

О.Жилін 
Начальник відділу  

місцевого економічного розвитку 
Н.Лискова 

Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська  

 

Про стан погашення заборгованостей з 
виплати заробітної плати та соціальних 
внесків до Пенсійного фонду в місті 
Коростені в 2011 році  
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Додаток до рішення 

виконавчого комітету  
Коростенської міської ради 

від 28.03.2012 року № 126 
 

 
Інформація про стан  

погашення заборгованостей з виплати заробітної плати  
та соціальних внесків до Пенсійного фонду в місті Коростені  

протягом 2011 року 
 

Актуальним питанням для органів виконавчої влади є питання своєчасної 
виплати заробітної плати для працівників зайнятих на підприємствах міста, а 
також сплати страхових внесків до Пенсійного фонду. 

Заборгованість з виплати заробітної плати 
На 01.01.2012 року, згідно статистичних даних, власна заборгованість з 

виплати заробітної плати є на 5 підприємствах міста (ВАТ БПМК-2, ПАТ 
«Коростенський машинобудівний завод», АТЗТ «Коростенський фарфор», ПП 
«Валком-монтаж», КПВЖРЕП №5).  Загальна сума заборгованості становить 
1840,7 тис. грн., що складає 16% від загальної суми заборгованості по області. З 
5-ти підприємств, які мають заборгованість 3 - віднесені до категорії 
підприємств-банкрутів. 

Протягом 2011 року 
проведено 12 засідань міської 
комісії з питань погашення 
заборгованості з виплати 
заробітної плати та забезпечення 
своєчасності сплати податків та 
зборів до місцевих бюджетів. 
Заслухано керівників 27 
підприємства-боржників з виплати 
заробітної плати та до Пенсійного фонду; 2 з них, які мають заборгованість 
постійного характеру, розглядались майже на кожному засіданні. 

Заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн. 01.01.11 01.07.11 01.01.12 
Всього 2664,1 2249 1840,7 

Економічно-активні підприємства 
ВАТ БПМК-2 230,0 398,6 451,0 
ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 156,0 121,2 225,0 
Дорожньо-експлуатаційна дільниця 145,4 - - 

Економічно-неактивні підприємства 
ПНВО “Техноплан”   35,5 33,4 - 

Підприємства-банкрути 
АТЗТ «Коростенський фарфор» 1990,5 1604,1 1097,6 
ПП «Валком-монтаж» 106,7 91,7 6,2 
КПВЖРЕП №5 - - 60,9 

 

Сума заборгованості з 
виплати заробітної 

плати по містам 

Станом 
на 

01.01.12 

Динаміка змін 
заборгованості 

01.01.12 до 
01.01.11 

Житомирська область  11539,2 - в 2,2р. 
м.Житомир 5973,3 - в 2,3р. 
м.Бердичів 151,6 - в 3,7р. 
м.Коростень 1840,7 -32,5% 
м.Малин 2081,6 + 2,1р. 
м.Нов.-Волинський – – 
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Станом на 01.01.2012 року заборгованість з виплати заробітної плати за 

рахунок коштів фонду ЧАЕС відсутня. 
З метою забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у 

сфері оплати праці: спеціалістом з праці управління праці та соціального 
захисту населення в 2011 році проведено 37 перевірок на підприємствах всіх 
форм власності, державним інспектором праці проведено 78 перевірок, із них 
42 за пропозицією управління економіки. 

В розрізі підприємств, ситуація з своєчасної виплати заробітної плати 
протягом року змінювалась.  

ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона - 2» 
Заборгованість з виплати заробітної плати  станом на 01.01.2012 року  

становить 451,0 тис. грн. і носить  постійний характер з початку 2010 року. 
Керівник підприємства неодноразово заслуховувався на засіданнях відповідної 
обласної та міської комісій, але результатів покращення не відбулось. Двічі 
направлялися листи до власника підприємства щодо вжиття заходів погашення 
заборгованостей. За даними листами відповідей не отримано.  

В січні 2012 року проведена виїзна перевірка на ВАТ «БПМК-2» 
(м.Коростень, вул.Чехова, 24), в результаті якої встановлено, що господарська 
діяльність на підприємстві не здійснюється, адміністративні та виробничі 
приміщення зачинені, працівники та охорона на території підприємства 
відсутні. Станом на 01.01.2012 року на підприємстві рахується 12 працівників 
робітничих професій. 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 
Заборгованість з виплати заробітної плати на початок 2012 року 

становить 225,0 тис. грн. і виникла в грудні 2010 року. Головною причиною є 
несвоєчасні розрахунки замовників за відвантажену продукцію, через що 
постійно порушуються строки виплати заробітної плати. 

В грудні 2011 року територіальною державною інспекцією праці у 
Житомирській області спільно з прокуратурою міста проведено перевірку ПАТ 
«Коростенський машинобудівний завод». Про виявлені порушення, в тому 
числі заборгованість з виплати заробітної плати, складені та передані на 
розгляд до Коростенського міськрайонного суду протокол, акт та припис. В 
грудні 2011 року підприємством погашено заборгованість в розмірі 198,7 тис. 
грн. Розроблений графік погашення заборгованості до 1 квітня 2012 року.  

КПВЖРЕП №5 
Заборгованість згідно статистичних даних, виникла станом на 01.01.2012 

року і становить 69 тис.грн. Але фактично вона існує з початку ліквідації 
підприємства. Згідно рішення суду заборгованість була зменшена на 14,0 
тис.грн. із-за неправильно нарахованих сум керівнику підприємства та 
головному бухгалтеру. З листопада 2010 року на підприємстві призначений 
новий ліквідатор, яким проводиться активна робота щодо процедури ліквідації. 
На засіданні міської комісії прийнято рішення щодо вирішення погашення 
заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів міського бюджету.   
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ПП «Валком-монтаж»  
Станом на 01.01.2012 року заборгованість з виплати заробітної плати 

становить 6,2 тис. грн. Заборгованість на підприємстві виникла в жовтні 2010 
року, у зв’язку з несвоєчасним проведенням замовниками остаточного 
розрахунку за виконані монтажні роботи. Підприємство знаходиться в стадії 
банкрутства за поданням власника. Протягом 2011 року керівником вживались 
заходи щодо погашення заборгованості і станом на 01.02.2012 року вона 
погашена в повному обсязі. 

АТЗТ “Коростенський фарфор” 
Станом на 01.01.2012 року заборгованість з виплати заробітної плати 

становить 1097,6 тис. грн. Підприємство знаходиться в стадії банкрутства. Стан 
справ по даному підприємству неодноразово розглядався на засіданнях 
обласної та міської комісіях. За результатами перевірки обласної прокуратури, 
факти злочину щодо несвоєчасної виплати заробітної плати не встановлені. 
Протягом 2011 року погашено заборгованість в розмірі 892,9 тис. грн., що 
становить 45% від загальної суми яка була на 01.01.2011р. В 2012 році 
підприємство віднесено до категорії економічно-активних.  

 
Заборгованість по соціальним внескам  до Пенсійного фонду 
Станом на 01.01.2012 року заборгованість до Пенсійного фонду по місту 

становить 8 136,7 тис. грн. У порівнянні до початку 2011 року її розмір 
збільшився на 383 тис. грн. 66,1% заборгованості припадає на підприємства, які 
визнані банкрутами або порушена справа про банкрутство (ЗАТ «АТЗТ 
Коростенський фарфор» - 4 869,2 тис. грн., ПП «Валком-монтаж» - 509,7 тис. 
грн.). 

Борг економічно-активних підприємств міста складає 2766 тис. грн., 
99,6% із них охоплено позовною роботою управлінням Пенсійного фонду в м. 
Коростені та Коростенському районі. 

Подано до суду позовних заяв на суму 287 тис. грн.  
На виконанні в Державній виконавчій службі знаходиться судових 

рішень на суму 2 244,3 тис. грн.  
Стягнуто по заходам виконавчої служби 706,2 тис. грн.  
По причині бездіяльності виконавчої служби управлінням Пенсійного 

фонду в м. Коростені та Коростенському районі оскаржено 18 рішень на суму 
272 тис. грн. 

 
Управлінням праці та соціального захисту населення, управлінням 

економіки продовжується робота по вжиттю заходів передбачених чинним 
законодавством щодо зменшення та недопущення в подальшому заборгованості 
з виплати заробітної плати та відрахувань до Пенсійного фонду. 

   
 

 
Начальник управління економіки                                                     О.В.Жилін 


