
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

16.02.2017                                         Ужгород                                               № 54 

  

 

 

Про робочу групу з питань легалізації  

виплати заробітної плати та  

зайнятості населення 

  

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні, на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 24.01.2017 № 38: 

 

 1. Утворити  робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної праці, у складі згідно з додатком. 

 2. Затвердити положення про міську робочу групу з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної праці, що додається.  

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови  Білака О.П. 

 

       

Міський голова                                                                                        Б. Андріїв  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

               Додаток  

до розпорядження міського голови 

                                                                         16.02.2017 № 54 
 
 

СКЛАД 
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня  

оплати праці та дотримання норм законодавства  

в частині мінімальної заробітної праці 
 

Білак Олександр Павлович 

 

заступник міського голови, голова робочої групи 

 

Біксей Андрій Борисович начальник управління праці та соціального 

захисту населення, заступник голови робочої 

групи 

 

Петрова Мирослава 

Василівна 

головний спеціаліст відділу праці та зайнятості 

управління праці та соціального захисту 

населення, секретар робочої групи 
 

 Члени робочої групи: 

 

Берник Зорян Петрович головний державний інспектор управління 

Держпраці у Закарпатській області (за згодою) 

 

Гарагонич  Михайло 

Михайлович 

начальник управління збирання та підготовки 

даних Головного управління статистики у 

Закарпатській області (за згодою) 

 

Гах Леся Мирославівна  начальник фінансового управління  

 

Горват Лідія Орестівна начальник відділу контролю в соціальній галузі та 

культурі управління Західного офісу 

Держаудитслужби в Закарпатській області (за 

згодою) 

 

Гурзан Тамара Василівна завідуюча відділом з питань соціально-

економічного захисту членів профспілок 

Закарпатської обласної ради професійних спілок 

(за згодою) 
 

Ковтан Жанна Емерихівна заступник начальника відділу податків і зборів з 

фізичних осіб  відділення у м. Ужгород  ГУ ДФС 



у Закарпатській області (за згодою) 

 

Король Маріанна 

Олександрівна  

начальник відділу обліку страхувальників 

відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань 

України в м. Ужгород  (за згодою) 

 

Куценко Леся Євстахівна начальник відділу праці та зайнятості управління 

праці та соціального захисту населення 

 

Міхалко Іветта Іванівна головний спеціаліст відділу економіки та 

підприємництва управління економіки та 

підприємництва 

 

Середюк Дарія Михайлівна заступник начальника відділу взаємодії з 

роботодавцями Ужгородського міського центру 

зайнятості (за згодою) 

 

Сентипал Оксана 

Георгіївна  

головний спеціаліст Ужгородської міської 

виконавчої дирекції фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності 

(за згодою) 
 

Сухар Ганна Михайлівна начальник Ужгородського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Закарпатської області 

(за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                 О. Макара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

16.02.2017 № 54 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про  робочу групу з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати 

 

 

1. Загальна частина 
 

Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норм  законодавства в частині  мінімальної 

заробітної плати (далі – робоча група), утворюється за розпорядженням 

міського голови для сприяння  здійсненню заходів щодо виведення заробітної 

плати та зайнятості населення з „тіньового” сектора економіки  та їх легалізації. 

Робоча група є координаційним органом  підзвітним і підконтрольним міському 

голові.  

Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України,  

Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України  та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, рішеннями обласної ради,, рішеннями міської  ради, 

розпорядженнями міського голови та цим Положенням.  

 

2. Основні завдання робочої групи  

          2.1. Координація дій підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності, а також фізичних осіб, які використовують найману працю  щодо 

забезпечення легалізації найманої робочої сили та виведення заробітної плати і 

зайнятості населення з „ тіньового” сектора економіки, вивчення проблемних 

питань, що впливають на ці процеси. 

2.2. Сприяння у здійсненні постійної системної роботи  щодо 

забезпечення щоквартальної звірки даних податкових інспекцій, відділень 

Пенсійного фонду, державної служби зайнятості та фондів соціального 

страхування щодо кількості найманих працівників, за яких сплачуються 



страхові внески, заборгованості з виплат, визначення відповідності кількості 

найманих працівників обсягам господарської діяльності. 

 2.3. Забезпечення інформування населення щодо соціальних ризиків 

громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату 

неофіційно. 

2.4. Сприяння у  забезпеченні реалізації державної політики у сфері 

оплати праці, зайнятості населення, соціально-трудових відносин,  соціального 

захисту та обслуговування населення. 

 2.5. Внесення пропозицій підприємствам, установам, організаціям усіх 

форм власності, а також фізичним особам, які використовують найману працю, 

спрямованих на дотримання законодавства в частині своєчасності та в повному 

обсязі виплати заробітної плати найманим працівникам. 

 2.6. Сприяння у забезпеченні реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині  

мінімальної заробітної плати. 

 

 3. Робоча група  має право: 

 Одержувати в установленому законодавством порядку необхідні для її 

діяльності інформацію і матеріали від підприємств,  установ, організацій усіх 

форм власності. 

                     4. Організація діяльності робочої групи 

4.1. Положення та склад робочої групи затверджується розпорядженням 

міського голови. 

4.2. До складу робочої групи можуть входити відповідальні працівники 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  

робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України з 

тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від 

нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань,  представники 

громадських організацій (за згодою) та інші. 

4.3. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, що 

проводяться за потребою, але не менше одного разу на квартал. 

4.4. Рішення робочої групи носять рекомендаційний характер, 

приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні, 

оформляються протоколом.  Відповідно до рішення робочої групи з питань, що 

належать  до її компетенції, можуть видаватися розпорядження або доручення 

міського голови. 

 

___________________________________________________________ 



              


