
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  22.01.2021                                      м. Бурштин                                                               № 24 
 

Про створення міської робочої групи з питань забезпечення  

реалізації рішень, спрямованих  на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норм законодавства   

в частині мінімальної заробітної плати 

 і легалізації заробітної плати та зайнятості населення 

 

      Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства,а також враховуючи кадрові зміни у складі 

міської робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих  на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства  в частині мінімальної заробітної плати 

і легалізації заробітної плати та зайнятості населення при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради: 
    
  1. Затвердити новий склад міської робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих  на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства  в частині 

мінімальної заробітної плати і легалізації заробітної плати та зайнятості населення в новій 
редакції (додається). 
 

     2. Затвердити Положення міської робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих  на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства  в частині 

мінімальної заробітної плати і легалізації заробітної плати та зайнятості населення у новій 

редакції (додається). 
 

     3. Пункт 2 розпорядження міського голови від 24.01. 2017 року № 14 « Про створення 

робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих  на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норм законодавства  в частині мінімальної заробітної плати», 

вважати таким, що втратив чинність. 

Розпорядження міського голови від 16.10.2019року № 680 про внесення змін у додаток1 

розпорядження міського голови від 24.01.2017 №14 « Про створення робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих  на підвищення рівня оплати праці та дотримання 

норм законодавства  в частині мінімальної заробітної плати», вважати таким, що втратив 

чинність. 

Розпорядження міського голови від 07.12.2015 року № 319 «Про  створення міської робочої 

групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення», вважати таким, що втратив 

чинність. 

Розпорядження міського голови від 16.10.2019 року № 681 «Про  створення міської робочої 

групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення», вважати таким, що втратив 

чинність. 



 

     4.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради С. Коцур. 

 

    5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 
 

 Міський голова                                                                                           Василь Андрієшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                

                                                                                                  розпорядження 

                                                                                                       міського голови 

                                                                                                       від  22.01.2021 № 24  

 

  

Склад 

міської робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих  на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства  в частині 

мінімальної заробітної плати і легалізації заробітної плати та зайнятості населення 

 

Андрієшин Василь Михайлович- міський голова,  голова міської робочої групи. 

Коцур Світлана Богданівна - начальник відділу соціального захисту населення, заступник 

голови міської робочої групи. 

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: 

О.Бартків - заступник начальника управління – начальник Галицького відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (за згодою). 

О.Білоголовський - головний державний інспектор праці відділу з питань трудових відносин 

та зайнятості Управління Держпраці в Івано-Франківській області(за згодою) 

В.Хіміч- головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Івано-Франківській області(за 

згодою).  

Н Мацьків – директор Галицької районної філії Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості(за згодою).  

М.Михайлишин - начальник юридичного відділу Бурштинської міської  ради. 

М.Назар - начальник відділу економіки та промисловості  Бурштинської міської ради  

О.Петровська - начальник фінансового відділу Бурштинської міської ради. 

         Т.Канюка – головний спеціаліст сектору  з питань праці,контролю за правильністю 

призначення пенсій, соціальних допомог,  субсидій та зв'язків з громадськістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                

                                                                                                розпорядження 

                                                                                                       міського голови 

                                                                                                       від  22.01.2021 № 24  

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

міської робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих  на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства  в частині 

мінімальної заробітної плати і легалізації заробітної плати та зайнятості населення 

 

 1. Міська робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати і легалізації виплати заробітної плати (далі - робоча група) є постійно діючим 

дорадчим органом міської ради, створеним для оперативного обміну міжвідомчою 

інформацією з питань дотримання рівня оплати праці та мінімальної заробітної плати  і 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

 

 2. Міська робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а 

також цим Положенням.   
 

 3. Основними завданнями міської робочої групи є запровадження впровадження 

рішень Уряду, спрямованих на дотримання законодавчо встановленого рівня мінімальної 

заробітної плати та легалізацію виплати заробітної плати і зайнятості. 

 

 4. Міська робоча група для виконання покладених на неї завдань: 

       1) проводить роботу зі збору інформації щодо підвищення  мінімальної заробітної плати і 

розміру оплати праці працівників бюджетної сфери, про факти нелегальної виплати  заробітної 

плати; 

       2) здійснює аналіз стану справ щодо підвищення мінімальної заробітної плати, 

недопущення  вирівнювання заробітних плат некваліфікованих і високопрофесійних 

працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час; 

    3) розглядає результати моніторингу перевірок, проведених Головним  управлінням 

державної  податкової інспекції в Івано-Франківській області, Головним  управлінням 

Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області,; 

    4) здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проявів нелегальної зайнятості та 

виплати нелегальної заробітної плати; 

 

 5. Міська  робоча група проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

громадян та роботодавців щодо соціальних ризиків та негативних наслідків нелегальних 

трудових відносин та виплати нелегальної заробітної плати та дотримання законодавчо 

встановленого рівня мінімальної заробітної плати. 
 

 6. Міська робоча група має право: 

   1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для 

виконання покладених на неї завдань; 

   2) запрошувати на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, 

керівників підприємств, установ та організацій  для розгляду питань щодо підвищення рівня 

оплати та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати і легалізації 

виплати заробітної плати; 



   3) залучати до участі у  своїй роботі представників органів місцевого  самоврядування, 

підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.       

 

 7. Міську робочу групу очолює міський голова. 

 

 8. Голова міської робочої групи: 

      1) скликає засідання  міської робочої групи та головує на них; 

      2) здійснює керівництво діяльністю міської робочої групи; 

      3) розподіляє обов'язки між членами міської робочої групи ; 

      4) координує діяльність міської робочої групи з органами виконавчої влади, 

підприємствами , установами і організаціями; 

      5) підписує протоколи засідань  та інші документи, підготовлені міською робочою групою 

за результатами її діяльності. 

          У разі відсутності голови міської робочої групи обов'язки виконує його заступник. 

 

 9. Формою роботи міської робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови 

міської робочої групи. Члени міської робочої групи мають право ініціювати проведення 

позачергових засідань. 

Засідання міської робочої групи веде голова міської робочої групи, а у разі його відсутності – 

заступник голови. міської робочої групи 

 Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні міської робочої групи забезпечує її секретар.  

Засідання міської робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як 

половина її членів. 

 

 10. На засіданнях міська робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції. 

      Пропозиції та рекомендації міської робочої групи приймаються простою більшістю 

голосів членів міської робочої групи, присутніх на засіданні та фіксуються у протоколі 

засідання міської робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і 

надсилається у триденний строк усім членам міської робочої групи.                      

  

 

 
 


