«Легальна праця – гарантія соціальної
захищеності працівника»
На сьогоднішній день завдання загальнонаціонального масштабу –
легалізація виплати заробітної плати та цивілізоване оформлення трудових
відносин між роботодавцями та найманими працівниками. Дуже часто
громадяни не замислюються над проблемами пенсійного забезпечення у
майбутньому, тому і погоджуються на неофіційне оформлення трудових
відносин з роботодавцем. Виплата заробітної плати в «конверті» послаблює
соціальний захист працівників, які на власний ризик працюють на підставах
тіньової економіки, уникаючи перерахувань коштів до бюджетів усіх рівнів та
соціальних страхових фондів.
«Тіньова» зайнятість, «тіньова» заробітна плата (так звана «зарплата в
конвертах») – проблемні явища, що, на жаль, на сьогодні залишаються
актуальними. Адже використання найманої праці без оформлення трудових
відносин містить у собі багато негативних моментів, що суттєво впливають на
життя людини. Негативний вплив тіньової зайнятості стосується й суспільної
небезпеки, адже всі люди є споживачами послуг у сфері громадського
харчування, торгівлі, транспорту, будівництва тощо, тож необхідна їх висока
якість. Також тіньова зайнятість певним чином сприяє поширенню професійних
захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, зростанню ризиків
виникнення нещасних випадків на виробництві, адже офіційно неоформлений
працівник не проходить обов’язкового медичного обстеження, з ним не
проводяться інструктажі, навчання з техніки безпеки, охорони праці тощо.
Крім цього, використання прихованих трудових відносин призводить і до
зменшення надходжень до бюджету держави. Отже, питання легалізації
зайнятості населення є надзвичайно важливими.
Легальна трудова діяльність – це основа соціальної захищеності
працюючого населення. Відсутність цивілізованих трудових відносин
позбавляє працівників: захисту від незаконного звільнення; отримання вихідної
допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця; гарантованої виплати
заробітної плати 2 рази на місяць, права на щорічну основну відпустку не
менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з вагітності та пологів,
додаткових відпусток передбачених Законом України «Про відпустки», права
на оплату листка непрацездатності; втрату трудового стажу; втрату страхового
стажу для отримання пенсії і як наслідок отримання мінімальної пенсії за віком;
права не залучатися до понаднормових робіт без згоди працівника; соціальних
послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного
захворювання; цілої низки інших прав і соціальних гарантій передбачених
чинним законодавством.
Трудові відносини між найманими працівниками та підприємцями –
фізичними особами чітко регулюються законодавчими актами. Згідно зі ст. 24
КЗпП України у разі укладання трудового договору між працівником і
фізичною особою, фізична особа повинна у тижневий строк з моменту
фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у
письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем
свого проживання. Робота за трудовим договором зараховується до страхового

та загального трудового стажу працівника і впливає на розмір допомоги по
безробіттю (за умови реєстрації особи в центрі зайнятості).
Використання найманої праці підприємцями без оформлення трудових
відносин з найманими працівниками є грубим порушенням чинного
законодавства і завдає значних збитків самим роботодавцям, найманим
працівникам та державі, діючим законодавством передбачено відповідальність
за такі дії роботодавця.
Дотримання роботодавцем трудового законодавства - це запорука
стабільного та прибуткового бізнесу, гарантія уникнення проблем як із
найманими працівниками так і з відповідними органами, уповноваженими
здійснювати контроль за дотриманням вимог трудового законодавства.
З метою легалізації найманої робочої сили та виведення заробітної плати
з тіньового сектору економіки, соціального захисту найманих працівників та
тих, які шукають роботу, в районі створено робочу групу з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу якої входять
представники державної служби боротьби з економічною злочинністю,
державної податкової інспекції, районного центру зайнятості, управління
Пенсійного фонду, територіальної державної інспекції праці, управління
соціального захисту населення.
У зв’язку з цим, шановні роботодавці, просимо вживати заходів щодо
законного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, по
виплаті заробітної плати працівникам в повному обсязі та у встановлені
терміни, недопущенню виникненню заборгованості. Лише додержання
роботодавцем трудового законодавства та законодавства про зайнятість
гарантує стабільний прибутковий бізнес і дасть змогу уникнути непорозумінь із
найманими працівниками і контролюючими органами.
Праця - є найважливішою умовою існування суспільства, його розвитку і
вдосконалення. Право працювати, нести своїм родинам добробут і спокій,
отримувати соціальні гарантії має кожен громадянин.
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