
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 16.03.2015 року                       м.Бурштин                                №46 

 

 Про створення міської робочої групи   

 по легалізації заробітної плати 

 та зайнятості населення 

                                   

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 2 березня 2010 р. № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів 

та відносин у сфері зайнятості населення» та на виконання розпорядження голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації  №742  від10.10.2012р. створити міську 

робочу групу при виконкомі Бурштинської міської ради щодо легалізації заробітної 

плати та зайнятості населення. 

 

1.   Затвердити склад міської робочої групи по легалізації заробітної плати    

        та зайнятості  населення(згідно з додатком 1). 

 

2. Затвердити положення міської робочої групи при виконкомі Бурштинської міської 

ради щодо легалізації заробітної плати  та зайнятості населення(згідно з додатком 2). 

 

3. Затвердити заходи щодо роботи міської робочої групи по легалізації заробітної плати 

та зайнятості населення(згідно з додатком 3). 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                    Петро Курляк 

 

                                                                                                        

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  №1 

до розпорядження 

міського голови  

                                                                                      від 16.03.2015 року № 46     

                                                   

                                                            СКЛАД   

міської робочої групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення 

 

1. Курляк 

Петро Іванович                              -  голова Бурштинської міської    ради,          

                                                   голова міської робочої групи. 

           2.Коцур 

Світлана Богданівна                   -  начальник відділу соціального                

                                                        захисту населення,   

                                                        заступник голови міської робочої                                                                           

                                                        групи 

          3.Кайдан  

                   Лілія Романівна                         -   завідувач сектору  з питань праці, 

                                                                           контролю за правильністю             

                                                                           призначень пенсій,соціальних   

                                                                          допомог,субсидій та зв'язків з        

                                                                          громадськістю,                                                                          

                                                         секретар міської робочої групи     

                          Члени міської робочої групи:    
C. Канюка    -   заступник начальника ДПІ у Галицькому районі. 

                                                                                         (за згодою) 

Л.Шемерлюк -   начальник відділу надходження,прогнозування   

                           платежів,обліку застрахованих осіб та контрольно -   

                           перевірочної  роботи платежів.(за згодою) 

М.Назар  -         начальник відділу економіки та промисловості        

                           Бурштинської міської  ради (за згодою)   

         Н.Созанська -   заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями                 

                           Галицького центру зайнятості . (за згодою) 

С.Салига      -    начальник відділу територіальної державної інспекції з          

                          питань праці в Івано-Франківській області. (за згодою) 

О.Петровська  - начальник фінансового відділу  Бурштинської міської                     

                          ради. (за згодою) 

Г.Матіїшин  -  заступник начальника відділу соціального захисту   

                                   населення Бурштинської місько  ради.  

 

                    

 

                                                                                             

 

                                                                                                                           

 


