
Звіт інспекції з питань праці та зайнятості населення  

Дніпровської міської ради за 2020 рік 

 

У 2020 році інспекторами праці Інспекції здійснено 112 інспекційних 

відвідувань (перевірок юридичних осіб) щодо порушень законодавства про 

працю та охоплено 1 224 працюючі особи. 

 

За результатами проведених інспекційних відвідувань уповноваженою 

посадовою особою Інспекції було прийнято рішення про накладення штрафних 

санкцій щодо 14 суб’єктів господарювання на суму 858 713,00 грн, з яких 

сплачено до бюджету міста 82 652,50 грн. Також складено 5 протоколів про 

адміністративне правопорушення. Важливо, на час жорсткого карантину, з 

17.03.2020 по 01.07.2020 проведення перевірок було заборонено урядом. В 

цей час інспекція проводила інформаційні відвідування. 

Інспекторами праці проведено 6 161 відвідування суб’єктів 

господарювання з метою інформування. Охоплено близько 112 тис 

працівників (кількість працюючих у місті близько 600 тис осіб). 

2018 рік – 231 інформаційне відвідування;  

2019 рік – 589 інформаційних відвідувань; 

2020 рік – 5 341 інформаційних відвідувань  

 

 Завдяки вжитим заходам протягом січня – грудня 2020 року 

підприємствами-боржниками м. Дніпра, згідно з оперативними даними, 

виплачено простроченої заборгованості із заробітної плати в розмірі майже 

145 327,55 тис. грн. 

 

З початку 2020 року 24 особи, боржники з виплати аліментів, до яких 

застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, 

відпрацювали 2 438,5 годин. Як результат проведеної Інспекцією роботи на 

відповідний рахунок органу Державної виконавчої служби для подальшого 

погашення заборгованості із сплати аліментів перераховано 55 350,10 грн. 

 

З початку 2020 року в оплачуваних громадських роботах протягом 

звітного періоду взяли участь 306 безробітних, укладено 8 договорів про 

організацію та проведення громадських робіт тимчасового характеру. 

 

З метою уникнення необґрунтованої, негативної реакції з боку 

суб’єктів господарювання нашого міста на здійснення перевірок з 2017 по 

лютий 2021 років Інспекцією було направлено роботодавцям 19541 листів 

(загальна кількість юридичних осіб у місті 59384). В 2020 році на підставі 

інформації отриманої від ПФУ, ДПС роботодавцям (суб’єктам господарювання) 

страхувальникам направлено 9 201 лист. 



 

Роботодавцям та працюючим у місті протягом 2020 року надано майже 1 

300 консультацій з питань дотримання законодавства про працю, безпосередньо               

в Інспекції, а також в телефонному режимі та через онлайн-сервіси. Кількість 

осіб які зверталися під час карантину за консультаціями понад 2000 осіб. За час 

роботи у 2020 році відпрацьовано 1215 звернень громадян. Близько 120 

звернень громадян на офіційній сторінці у Facebook (в тому числі роз’яснення 

для роботодавців щодо дотримання законодавства про працю). 

 

Питання легалізації трудових відносин перебуває на постійному контролі 

Інспекції, оскільки надходження від доходів фізичних осіб (працюючих) та від 

єдиного податку від фізичних осіб – підприємців є дохідною частиною бюджету 

міста, та за час існування Інспекції надходження до бюджету міста за 2019 рік  

у порівнянні з 2016 роком збільшились на 3 млрд. 66 млн. 328 тис 100 грн.  
Надходження податку на доходи фізичних осіб (тобто, це надходження від 

офіційно працевлаштованих осіб у юридичних осіб зареєстрованих у місті 

Дніпро) за 2020 рік план 6 млрд. 179 млн. 587 тис 3 грн., фактично надійшло 6 

млрд. 88 млн. 664 тис 1 грн., що виконало план на 98%. В той же час, 

надходження від плати за землю за 2020 рік було заплановано в розмірі 1 млрд. 

586 млн. 965 тис 1 грн., фактично надійшло 1 млрд. 514млн 637 тис 9 грн., що 

виконало план на 95,4%. 

Надходження податку на доходи фізичних осіб за січень 2021 року було 

заплановано 433 млн. 8 тис грн.., фактично надійшло 477 млн. 864 тис 7 грн., 

що виконало план на 110,4%. В той же час, надходження від плати за землю за 

січень 2021 року заплановано 122 млн. 432 тис 1 грн. – фактично надійшло 122 

млн. 703 тис грн., що виконало план на 100,2%. 

 

Кількість перевірених на відповідність вимогам чинного законодавства та 

зареєстрованих колективних договорів, які укладаються між трудовими 

колективами та роботодавцями, змін та доповнень до них з 11.2018 -1315. 


