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Звіт про роботу відділу контролю за  

додержанням законодавства про працю за 2020 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 2020 рік,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Звіт про роботу відділу контролю за додержанням законодавства про 

працю за 2020 рік взяти до відома (додається). 

        2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти н а  заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



 

 

Звіт про роботу відділу контролю 

за додержанням законодавства про працю за 2020 рік 

 

 

 Питання офіційних трудових відносин, боротьби з нелегальною 

(тіньовою) зайнятістю населення, дотримання мінімальних гарантій в оплаті 

праці, своєчасної та в повному обсязі заробітної плати знаходиться на 

постійному контролі інспекторів праці відділу контролю за додержанням 

законодавства про працю Ужгородської міської ради. 

При проведенні інспекційних відвідувань інспекторами праці 

перевіряється питання своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин 

В 2020 році з метою перевірки додержання законодавства про працю 

проведено 12 інспекційних відвідувань. В одному з товариств на території міста 

Ужгород інспекторами праці виявлені порушення порядку виплати заробітної 

плати працівникам, а саме порушення ст. 115 КЗпП України. За результатами  

інспекційного відвідування інспекторами був складений акт та  вжито заходи у 

вигляді внесеного припису та протокол про адміністративне правопорушення 

передано до Ужгородського міськрайонного суду.  

На виконання окремого доручення  Голови Державної служби з питань 

праці від 25.05.2020 року  №Д-189/1/3.3-20 інспекторами праці Ужгородської 

міської  ради здійсненні   позапланові заходи державного нагляду (контролю) за 

додержанням  законодавства про працю при нарахуванні та виплати заробітної 

плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з 

ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом  SARS-CoV-2 в КНП "Ужгородський міський пологовий 

будинок", КНП «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги », КНП «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської 

ради, КНП «Центральна міська клінічна лікарня». За результатами проведених 

заходів були складені акти інспекційних відвідувань.  

Одним  з дієвих методів легалізації праці є - інформаційно-

роз’яснювальна робота з роботодавцями  та працівниками щодо оформлення 

трудових відносин. Так, 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, в рамках всеукраїнської 

кампанії з детінізації зайнятості відповідно до доручень Прем’єр-міністра 

України Олексія Гончарука від 22.01.2020 року №2313/0/1-20  та від 17 лютого 

2020 року №6698/0/1/-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості, на 

виконання доручення голови Закарпатської обласної державної адміністрації  

06.07.2020 року № 02-05/33 щодо наповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів, з метою скорочення податкового боргу, покращення адміністрування 



 

 

податків, зборів та інших доходів, посилення контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість,  керуючись частиною третьою статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 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» інспекторами праці відділу контролю за 

додержанням законодавства про працю Ужгородської міської ради було 

проведено 780 превентивних заходів у сфері будівництва, торгівлі, тимчасового 

розміщення та організації харчування.   Інспектори праці надали роз’яснення  

працівникам і роботодавцям міста Ужгород з питань своєчасної та у повному 

обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та 

оформлення трудових відносин, а також  проінформували про відповідальність, 

передбачену у разі порушення трудового законодавства.  Спільно з 

інспекторами Держпраці в Закарпатській області та з представниками 

Ужгородського міського центру зайнятості інспектори міськвиконкому провели 

профілактичний рейд в торгових закладах міста Ужгород та відвідали 

будівельні майданчики міста в рамках всеукраїнської кампанії з детінізації 

зайнятості. 

В результаті превентивних заходів проведених інспекторами праці 

відділу контролю за додержанням законодавства про працю працевлаштовано 

58 працівників. 

Також, в 2020 році відділом  контролю за додержанням законодавств про 

працю прийнято та відреаговано на журналістське  звернення  на урядову 

«гарячу лінію». 

Під час запровадження карантинних обмежень запроваджених у зв’язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби на території України  COVID-19 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№ 211 «Про запобігання на території України поширенню коронавірусу  

COVID-19» в підприємства, установи, організації міста, а також фізичним 

особам-підприємцям,  які мають порушення трудового законодавства згідно 

наданих звітів від ГУ ПФУ в Закарпатській області  надсилались листи з 

рекомендаціями щодододержання законодавства про працю. 

Спільно з представниками  Ужгородського міського центру зайнятості та 

управління Держпраці в Закарпатській області  інспектори праці відділу  взяли 

участь в  спільній нараді та в розширеному семінарі на якому проінформували 

роботодавців міста та осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості щодо 

неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових 

відносин, переваги офіційного працевлаштування і попередження порушень 

законодавства про працю.  

Також, відділ контролю за додержанням законодавства про працю 

Ужгородської міської ради спільно з представниками ГУ Пенсійного фонду 



 

 

України у Закарпатській області, Державної податкової служби, Закарпатського 

центру зайнятості та інспекції праці Мукачівської міської ради, взяв участь у 

засіданні круглого столу, який проводився в Управлінні Держпраці в 

Закарпатській області на виконання окремого доручення т. в. о. Голови 

державної служби України з питань праці Віталія Сажієнка, щоб обговорити 

план подальших дій щодо забезпечення належного контролю за оформленням 

трудових відносин в області з урахуванням доручення глави Кабміну від 

17.02.2020 року № 6698/0/1-20. 

Відділом контролю за додержанням законодавства про працю створена 

сторінка в мережі Facebook на якій систематично висвітлюється робота відділу, 

а також розміщується інформація щодо найбільш ефективних способів 

дотримання законодавства про працю в частині використання легальної праці, 

переваги офіційного працевлаштування  та інформація про відповідальність, що 

передбачена у разі порушення трудового законодавства,  а також спільні заходи 

з іншими державними органами. В період карантину щоденно надавались 

роз’яснення щодо додержання  трудового законодавства в телефонному 

режимі. 

В Ужгородській міській раді створена «Лінія  підтримки  підприємця», де 

інспектори  праці за умови попередньої реєстрації надають консультації з 

питань дотримання законодавства про працю. 

Щомісяця в Управління Держпраці в Закарпатській області подаються 

звіти щодо здійсненних превентивних заходів та інспекційних відвідувань,  

проведених інспекторами праці відділу.   

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 

КМУ від 21.08.2019  №823. В результаті проведеного заходу був складений 

Висновок про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під 

час здійснення контрольних повноважень від 09.10.2020 року №ЗК01/212/ВН. 

 

 

Начальник відділу                                                                 Олеся  АФАНАСЬЄВА 

 


