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Звіт про роботу відділу контролю за  

додержанням законодавства про працю за 2019 рік 

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу контролю за 

додержанням законодавства про працю за 2019 рік,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Звіт про роботу відділу контролю за додержанням законодавства про 

працю за 2019 рік взяти до відома (додається). 

        2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



Звіт про роботу відділу контролю 

за додержанням законодавства про працю за 2019 рік. 

 

 

В Ужгородській міській раді для здійснення повноважень, передбачених 

частиною третьою статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 01.04.2019 року створено відділ контролю за додержанням 

законодавства про працю. Відділ складається з трьох працівників, які 

здійснюють контрольні повноваження в частині проведення інспекційних 

відвідувань суб'єктів господарювання міста з питань своєчасної та у повному 

обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті 

праці, оформлення трудових відносин відповідно до постанови  Кабінету 

Міністрів України № 823 від 21 серпня 2019 року «Деякі питання здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю».  

Питання легалізації трудових відносин та боротьби з нелегальною 

(тіньовою) зайнятістю населення знаходиться на постійному контролі 

посадових осіб інспекторів праці відділу контролю за додержанням 

законодавства про працю. 

Інспектори праці відділу контролю за додержанням законодавства про 

працю з метою навчання та набуття досвіду пройшли навчання пов’язані з 

легалізацією трудових відносин, контролем за своєчасністю виплати заробітної 

плати та додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці в управлінні 

Держпраці в Закарпатській області. Два інспектори були учасниками семінару-

навчання в ДП «Головному навчально-методичному центрі Держпраці» за 

темою «Роз’яснення вимог Порядку здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю та Порядку здійснення державного 

нагляду за додержанням законодавства про працю», де отримали відповідні 

сертифікати, один інспектор пройшов курс з підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування в ДВНЗ "Ужгородський 

національний університет". 

В 2019 році відділом  контролю за додержанням законодавства про працю: 

- прийнято та відреаговано  на журналістське  звернення  на урядову 

«гарячу лінію»  та на звернення Міністерства охорони здоров'я України. 

- надіслано листи в 77 в підприємств, установ, організацій міста, а також 

фізичним особам – підприємцям, які згідно наданих звітів від ГУ ПФУ в 

Закарпатській області відповідно до п. 5 Порядку здійснення державного 

контролю за додержанням законодавства про працю постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання 

здійснення державного нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю»  мають порушення.   

- надавались роз’яснення для безробітних, що перебувають на обліку в 

центрі зайнятості щодо норм трудового законодавства про працю та як 

захистити свої права,  взято участь в засіданні круглого столу на тему 

«Нові підходи у наданні послуг роботодавцям»  де начальником відділу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
https://osvita.ua/vnz/guide/246/
https://osvita.ua/vnz/guide/246/


надавались роз’яснення роботодавцям щодо норм законодавства, що 

захищають права роботодавців та найманих працівників. 

- відповідно до Указу Президента України від 20 вересня 2019 року 

№713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного 

зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» 

щодо зменшення нелегальної зайнятості, керуючись частиною третьою 

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в 

порядку передбаченому п. 28 Порядку здійснення державного контролю 

за додержанням законодавства про працю постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю» інспектори праці протягом 2019 року в закладах громадського 

харчуванням, закладах відпочинку та торгівлі міста Ужгород 

систематично проводили інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо 

легалізації зайнятості для роботодавців та працівників і попередження 

порушень законодавства про працю. В 172 закладах міста інспектори 

надали роз’яснення як працівникам так і роботодавцям з питань 

своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних 

гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин, а також 

проінформували роботодавців про відповідальність, передбачену у разі 

порушення трудового законодавства. Також вищенаведені інспектори 

спільно інспекторами Держпраці провели профілактичний рейд в 

торгових закладах міста Ужгород. 

- проведено 13 інспекційних відвідувань. За результатами інспекційних  

відвідувань винесено 6 приписів, 5 адміністративних протоколів передано 

до Ужгородського міськрайонного суду та винесено 4 фінансові санкції 

на загальну суму – 388089 грн. 00 коп. Одна справа за ознаками 

кримінального правопорушення  передана в  прокуратуру Закарпатської 

області. 

Управлінням Держпраці в Закарпатській області було проведено виїзну 

перевірку в порядку передбаченому п. 5 Порядку здійснення державного 

нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України №823 від 21 серпня 2019 року «Деякі питання 

здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю». В результаті проведеного заходу був складений Висновок про стан 

дотримання об’єктом нагляду (відділом контролю за додержанням 

законодавства про працю) законодавства про працю під час здійснення 

контрольних повноважень від 22.11.2019 року №ЗК02/212/ВН.  

 

 

 

Начальник відділу                                                                 Олеся  АФАНАСЬЄВА 

 

 


