
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 16.02. 2017 № 20 

      м. Золотоноша 

 

Про новий склад та положення робочої групи  

по сприянню легалізації ринку праці міста 
 

На виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації 

від 24.01.2017 № 23, з метою забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати, керуючись п.1, 7, 20 ч.4 ст. 42 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні, –  

 

1. Затвердити новий склад робочої групи по сприянню легалізації ринку 

праці міста (додаток 1).  

2. Затвердити положення про робочу групу по сприянню легалізації ринку 

праці міста (додаток 2). 

3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови  

від 11.05.2016 № 67 та від 14.11.2016 № 161. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління праці та соціального захисту 

населення (Лукомська Т.Е.) 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лукомська 53320 
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        Додаток 1 

        до розпорядження міського голови 

        від 16.02.2017  № 20 

 

 

Склад 

робочої групи по сприянню легалізації ринку праці міста 

 

Голова робочої групи - перший заступник міського голови 

 

Заступник голови робочої 

групи 

- начальник управління праці та соціального 

захисту населення  

Секретар робочої групи - начальник відділу праці управління праці та 

соціального захисту населення 

  

Члени робочої групи: 

 

- провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями 

міськрайонного центру зайнятості (за згодою) 

- начальник фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради   

- начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

- головний державний інспектор з питань праці управління Держпраці у 

Черкаській області (за згодою) 

- начальник управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради 

- начальник Золотоніського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Черкаської області (за згодою) 

- начальник відділу оподаткування фізичних осіб Золотоніської ОДПІ 

головного управління Державної фіскальної служби України (за згодою) 

- начальник служби у справах дітей, молоді та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

- начальник відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради   

- оперуповноважений відділу управління захисту економіки в Черкаській 

області, майор поліції (за згодою) 

- начальник Золотоніського відділу поліції головного управління Національної 

поліції в Черкаській області   

- начальник відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

- головний лікар КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (за 

згодою) 

 
 

 

Керуючий справами         О.В. Тітаренко 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 16.02.2017  № 20 

 

 

Положення  

про робочу групу по сприянню легалізації ринку праці міста 

 

1. Основними завданнями робочої групи по сприянню легалізації ринку 

праці міста (далі – робоча група): 

1) сприяння діяльності органам місцевого самоврядування щодо 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці 

та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати; 

2) здійсненням контролю за дотриманням рівня соціальної захищеності 

найманих працівників та відповідальності роботодавців за використанням їх 

праці; 

3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення в 

частині положень трудового законодавства; 

4) проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо 

дотримання ними вимог чинного законодавства в частині підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норма мінімальної заробітної плати. 

2. На робочу групу покладаються такі функції: 

1) здійснення перевірок стану виконання суб’єктами господарювання 

законодавства у сфері праці та оплати праці (оформлення трудових відносин, 

виплата заробітної плати) безпосередньо на підприємствах, в організаціях та 

установах; 

 2) підготовка проектів розпоряджень міського голови, звернень, 

спрямованих на поліпшення стану справ з питань, що належить до її 

компетенції; 

 3) роз’яснення населенню через засоби масової інформації щодо 

соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують 

заробітну плату неофіційно, а також оприлюднення результатів комісії. 

 3. Золотоніському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України: 

 1) спільно із Золотоніською об’єднаною державною податковою 

інспекцією запровадити моніторинг щодо підвищення мінімальної заробітної 

плати; 

 2) надавати дані моніторингу управлінню праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради, щомісячно до 7 

числа, для подальшого інформування Департамент соціального захисту 

населення.  

 4. Золотоніській об’єднаній державній податковій інспекції надавати 

органам місцевого самоврядування консультативну та методологічну допомогу 

при здійсненні контролю за легалізацією ринку праці міста. 

  
5. Робоча група має право: 
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 Відповідно п. 1„б”, 2„б” ст. 28; п. 12„б” ч.1 ст. 34, ст. 40 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні” здійснити контроль (перевірку) 

підприємств, установ і організацій з питань занятості та оплати праці, що 

належать до її компетенції; 

 У разі необхідності, залучати до своєї роботи посадових осіб міського 

відділу поліції, представників інших структур за потребою; 

 Одержувати в установленому порядку від територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організації 

інформацію, необхідну для її роботи; 

 Запрошувати на свої засідання фізичних осіб-підприємців, керівників 

підприємств, установ та організацій для розгляду питань щодо легалізації ринку 

праці міста; 

 Проводити рейди – без попередження роботодавців; 

 Виявляти осіб, які фактично виконують роботу в інтересах суб’єкта 

господарської діяльності, та які підпадають від поняття «працівник», збирати 

докази щодо використання найманої праці без укладення трудового договору 

належним чином, шляхом опитування працівника. 

 6. Рішення робочої групи з питань, що належать до її компетенції, є 

обов’язковими для виконання. 

 7. Формою роботи робочої групи є проведення перевірок. Об’єкти 

перевірок визначаються безпосередньо перед початком рейду. 

 8. Результати робочої групи розглядаються на засіданнях робочої групи 

по сприянню легалізації ринку праці міста. 

 9. Організаційне забезпечення роботи робочої групи покладається на 

міське управління праці та соціального захисту населення. 

 
 

 

Керуючий справами         О.В. Тітаренко 
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