
 
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про міську робочу групу 
з питань легалізації виплати 
заробітної плати і зайнятості 
населення 

 
Відповідно до п. 3 ст. 34, ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення міської ради від 26 лютого 2021 року №107 «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 28.10.2016 №172 «Про затвердження Положення про управління 
економіки Олександрійської міської ради в новій редакції», у зв’язку з кадровими змінами, 
що відбулися в структурних підрозділах міської ради, та з метою збільшення надходжень до 
бюджету Олександрійської міської територіальної громади та забезпечення належного 
контролю за дотриманням вимог законодавства з праці 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити новий склад міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення (далі – міська робоча група) згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити Положення про міську робочу групу у новій редакції згідно                                  

з додатком 2. 
 
3. Визнати такими, що втратили чинність: додаток 4 до рішення виконавчого комітету 

від 06.09.2018 № 560 та додаток 4 до рішення виконавчого комітету від 01.11.2018 № 677. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від _____ квітня 2021 року № ___ 

 
 
 

СКЛАД  
міської робочої групи з питань легалізації виплати  

заробітної плати і зайнятості населення 
 

 Керівник робочої групи: 
 

ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів міської ради  

 Заступники керівника робочої групи: 
 

МУКІЄНКО 
Ірина Миколаївна 
 

- директор Олександрійського міськрайонного центру 
зайнятості (за згодою) 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

  
Секретар робочої групи: 

 
ДИШЛИУК 
Тетяна Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань праці та соціально-
трудових відносин управління економіки міської ради 

  
Члени робочої групи: 

 
ГОРЛАЧОВА 
Ніна Миколаївна 
 

- начальник Олександрійського відділу податків і зборів 
фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 
головного управління ДПС у Кіровоградській області (за 
згодою) 

 
ГРЕБЕНЧУК 
Надія Дмитрівна 
 

- головний спеціаліст, інспектор праці управління економіки 
міської ради 
 

ГРИГОРАШ  
Людмила Данилівна 

- начальник Олександрійського відділення управління  
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України у Кіровоградській області (за згодою) 

 
ГРИГОР’ЄВА 
Світлана Миколаївна 
 

- директор Олександрійського міськрайонного відділу 
державної виконавчої служби Південно-Східного 
міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. 
Дніпро) (за згодою) 

 
ГРИШКО 
Станіслав Іванович 

- голова Ради директорів промислових підприємств міста 
Олександрії (за згодою) 
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ДЕМЧЕНКО 
Світлана Анатоліївна 
 

- начальник відділу обслуговування громадян № 4 (сервісного 
центру) управління обслуговування громадян головного 
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

ІЛЕНКО 
Валентин Анатолійович 
 

- головний державний інспектор відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-
правових актів управління Держпраці у Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

МОСТОВА 
Олена Миколаївна 
 

- начальник відділу праці та соціально-трудових відносин 
управління економіки міської ради 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління соціального захисту населення міської 
ради 
 

РЕПЕНЬКО 
Олег Анатолійович 
 

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 

ТРОФИМЕНКО 
Світлана Володимирівна 

- заступник начальника управління економіки міської ради, 
начальник відділу торгівлі, голова Олександрійської міської 
організації профспілки ПДУ  
 

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович 
 

-  начальник Олександрійського районного відділу поліції 
ГУНП в Кіровоградській області (за згодою) 
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ квітня 2021 року № ___ 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську робочу групу з питань легалізації виплати  

заробітної плати і зайнятості населення   
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення (далі – Робоча група) є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється при 
виконавчому комітеті міської ради.  

 
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови, іншими актами законодавства, а також Положенням про Робочу групу.  

 
II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
1. Основними завданнями Робочої групи є: 
1) захист трудових прав найманих працівників, легалізація виплати заробітної плати, 

зайнятості населення та забезпечення надходжень до бюджету податків та зборів на доходи 
фізичних осіб; 

2) підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів 
вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

3) проведення роз'яснювальної роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення. 

 
1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 
1) проводить роботу із збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної 

виплати заробітної плати та зайнятості населення; 
2) організовує та проводить обстеження суб’єктів господарювання усіх форм власності 

з питань офіційного працевлаштування найманих працівників та легалізації заробітної плати; 
3) здійснює аналіз стану справ та причини виникнення проблем, пов’язаних з 

нелегальною виплатою заробітної плати та зайнятістю населення;  
4) проводить вивчення діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм 

власності та видів економічної діяльності, суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних 
осіб, які зареєстровані та діють на території міста, з питань законності використання 
найманої робочої сили та забезпечення її соціальної захищеності. 

5) розглядає результати ризикоорієнтованого аудиту та моніторингу, проведеного 
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, Головним 
управлінням Державної податкової служби України у Кіровоградській області, управлінням 
Держпраці у Кіровоградській області;  

6) вживає заходи щодо забезпечення персональної відповідальності керівників 
підприємств, організацій, установ усіх форм власності та суб'єктів підприємницької 
діяльності – фізичних осіб за незаконне використання робочої сили. 
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7)  забезпечує періодичне висвітлення в засобах масової інформації питань щодо стану 
справ з легалізацією виплати заробітної плати і зайнятістю населення на території 
Олександрійської територіальної громади. 

 
II. ПОВНОВАЖЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 
Робоча група має право: 
1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та виконавчих 

органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань;  

2) запрошувати на свої засідання керівників суб’єктів господарювання, де виявлена 
незареєстрована наймана праця, нелегальна заробітна плата або заробітна плата 
нараховується менше мінімального розміру, визначеного законодавством; 

3) отримувати письмові пояснення від роботодавців, які використовують 
незареєстровану найману працю щодо виявлених порушень трудового законодавства та від 
найманих працівників про тривалість робочого часу, режим роботи, рівень оплати праці та з 
інших питань трудових відносин; 

4) отримувати письмові пояснення від найманих працівників, які працюють нелегально, 
щодо тривалості робочого часу, режиму роботи, рівня оплати праці та інше; 

5) залучати до участі у роботі Робочої групи працівників управлінь та відділів міської 
ради, відомчих підприємств, установ, організацій для здійснення контролю щодо легалізації 
існуючих робочих місць на підприємствах, організаціях, установах усіх форм власності та у 
фізичних осіб-підприємців; 

6) за результатами роботи Робочої групи направляти матеріали про порушення 
законодавства про працю до Управління Держпраці у Кіровоградській області для 
подальшого вжиття заходів. 

 
IV. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 
1. Робочу групу очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
2. До складу робочої групи входять представники структурних підрозділів міської ради, 

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, головного 
управління ДПС в області, управління Держпраці в області, міськрайонний центр зайнятості, 
Олександрійського районного відділу поліції головного управління Національної поліції 
України в Кіровоградській області, Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, а також за згодою – представники об‘єднань організацій роботодавців, 
профспілок та інших громадських організацій. 

3. Персональний склад робочої групи затверджується рішенням виконавчого комітету 
міської ради. 

4. Голова робочої групи: 
1) скликає засідання робочої групи та головує на них; 
2) здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на неї завдань; 
3) розподіляє обов’язки між членами робочої групи; 
4) координує діяльність робочої групи;  
5) підписує протоколи засідань та інші документи, підготовленні робочою групою за 

результатами її діяльності. 
5. Засідання робочої групи веде голова, а у разі його відсутності – один із заступників 

голови. 
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
 
1. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови 

робочої групи не рідше одного разу на місяць та здійснення обстеження здійснення 
обстеження суб’єктів господарювання (підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-
підприємців тощо) щодо недопущення використання найманої праці без належного 
оформлення трудових відносин, які проводяться щотижнево за направленням  голови 
робочої групи згідно графіка.  

2. За результатами обстежень щомісяця проводяться засідання робочої групи.  
3. За результатами засідань готується протокол засідання робочої групи. 
4. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар. 
5. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як 

половина її членів. 
 

VI. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

1. На засіданнях робоча група приймає рішення, розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції.  

2. Рішення, пропозиції та рекомендації робочої групи приймаються простою більшістю 
голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.  

3. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який 
підписується головуючим на її засіданні та секретарем, і надсилається усім членам робочої 
групи. 

4. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої 
групи здійснює управління економіки міської ради. 
 
 
 
Керуючий справами 
Виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


