
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  
 

 

від  28  січня  2020 року                                                               №  36-р 
 

 

 

Про утворення міської робочої 

групи з питань легалізації  виплати 

заробітної плати та зайнятості 

населення 
  

         З метою забезпечення додержання законодавства про працю та зайнятість 

населення, податкової дисципліни, виконання зобов’язань перед соціальними 

фондами та міським бюджетом, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05.09.2018 № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у 

сфері зайнятості населення», Протоколу засідання робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення від 18.12.2019 № 4   та 

відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

  

1. Утворити міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення (далі-робоча група) та затвердити її персональний склад  

(додається). 

 2. Робочій групі: 

1) здійснювати детальний моніторинг показників ринку праці, стану оплати праці 

працівників підприємств, установ та організацій. Не допускати виплату заробітної 

плати працівникам нижче законодавчо встановленого розміру. Проводити  аналіз 

 ситуації  стосовно  забезпечення  суб’єктами господарювання чинного 

законодавства з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення; 

2) вживати  заходів  щодо забезпечення  дотримання підприємствами, установами , 

організаціями та фізичними особами - підприємцями додержання законодавства 

про працю та зайнятість населення; 



3) заслуховувати  на засіданнях робочої групи інформацію керівників підприємств, 

установ, організацій  та фізичних осіб-підприємців щодо дотримання законодавства 

про працю та зайнятість населення; 

4) проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу про неприпустимість допуску 

до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин,з 

метою забезпечення гарантій найманих працівників на соціальний захист і 

недопущення виплати заробітної плати «в конвертах» та виникнення 

заборгованості із заробітної плати. 

 3. Запропонувати членам робочої групи (за напрямками діяльності) скеровувати 

інформацію щодо фактів порушення законодавства про працю та зайнятість 

населення до управління Держпраці в Кіровоградській області для вжиття заходів 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  заступника 

міського голови Щербатюка А.С. 

  

Міський голова                                                                         Микола АНТОШИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Додаток  1 

Склад міської  робочої груп з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення 

 

 

Голова комісії:                             Щербатюк Артем Сергійович - заступник міського  

                                                   голови з питань діяльності  

                                                   виконавчих органів ради (соціальна сфера)           

Заступник голови комісії:         Бугор  Юрій Васильович –начальник «Центру 

                                                     надання соціальних послуг населенню» виконавчого   

                                                   комітету Помічнянської міської ради 

 

 

Секретар комісії                Пендюр Ірина Сергіївна - начальник відділу ЖКГ,  

                                             архітектури та містобудування виконкому міської ради 

Члени комісії :                     Хрущ Ірина Валентинівна - заступник міського   

                                               голови з питань діяльності  виконавчих органів ради  

                                               (житлово-комунальна сфера) 

                                           Чорновірова Любов Борисівна - в.о. старости 

                                           старостинського округу Помічнянської міської ради 

                                            Чинкалов  Роман Олегович – спеціаліст – юрист І кат.  

                                           виконавчого комітету Помічнянської міської ради 

                                           Луковський Сергій Васильович – депутат 

                                            Помічнянської   міської ради (за згодою) 

Чіпегіна Тетяна Вікторівна – начальник відділу 

економіки, фінансів та інвестицій 

Рімбу Ігорь Михайлович – дільничий офіцер поліції 

Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області 

Шамрай Олександр Сергійович -  дільничий офіцер 

поліції Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП 

ГУНП в Кіровоградській області. 

 

 

  


