
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________         №________ 

м. Лиман 

 

Про створення міжвідомчої робочої групи з 

питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати 

праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати 

 

 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.02.2017 № 120 “Про 

створення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати” з метою забезпечення контролю за 

додержанням законодавства про працю в частині запровадження рівня мінімальної 

заробітної плати, керуючись ст.34, ст. 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати та затвердити її склад 

(додаток 1). 

2.  Затвердити положення про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати 

(додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 459 “Про 

утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати” (зі змінами) визнати 

таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Афоніна Ю. А. 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

________________ №____________ 

 

Склад комісії  

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень,  

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати 

 

Афонін Юрій Анатолійович  заступник міського голови, голова 

робочої групи 

 

Сухова Юлія Андріївна  в.о. заступника начальника Бахмутсько-

Лиманського ОУПФУ Донецької 

області, заступник голови робочої групи 

 

Поцепай Оксана Ігорівна  головний спеціаліст сектору з питань 

праці управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, 

секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

Андрєєва Ганна Сергіївна  начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лиманської міської ради  

 

Андреєв Вадим Владиславович  голова організації роботодавців 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, керівник ТОВ “Чайка” (за 

згодою) 

 

Безгубов Олександр 

Володимирович 

 

 начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, інспектор праці 

 

Бессарабов Леонід Павлович  голова Лиманської дорожньої 

профспілкової організації залізничників 

і транспортних будівельників України 

(за згодою) 

 

Ганул Євген Юрійович  начальник Лиманського міського 

відділення Фонду соціального 

страхування управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування 

України в Донецькій області (за згодою) 



Гергель Роман Валентинович 

 

 голова Лиманського районного комітету 

профспілки працівників державних 

установ (за згодою) 

 

Глущенко Марина Іванівна  голова профспілкового комітету відділу 

культури та туризму (за згодою) 

 

Демидова Вікторія Вікторівна  голова Лиманської районної організації 

профспілки працівників охорони 

здоров’я України 

Діденко Надія Миколаївна 

 

 

Єрьоменко Тетяна Анатоліївна 

 

 

Пилипенко Тетяна Вікторівна 

 

 

Полякова Ніна Миколаївна 

 

 

 

Синяк Зінаїда Трохимівна 

 

 

 

Стешенко Юрій Володимирович 

 начальник управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради 

 

директор Лиманського міського центру 

зайнятості  

 

начальник фінансового управління 

Лиманської міської ради 

 

голова райкому профспілки працівників 

агропромислового комплексу (за 

згодою) 

 

голова профспілкового комітету 

Краснолиманського районного 

споживчого товариства (за згодою) 

 

начальник Лиманської ДПІ ГУДПС у 

Донецькій області (за згодою) 

Ткачов Артем Олександрович  дільничний офіцер поліції відділу 

поліції № 3 Краматорського районого 

управління поліції (за згодою) 

Шуляченко Ірина Олексіївна 

 

 начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради 

Яцюк Олена Олексіївна  заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

Лиманської міської ради 

 

Склад міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати розроблено управлінням соціального захисту 

населення Лиманської міської ради. 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      Г. В. Мальченко 

 

Керуючий справами       О. В. Погорелов 



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

________________ №____________ 

 

 

Положення 

про міжвідомчу робочу групу з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати 

 

        Міжвідомча робоча група з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати (далі – робоча група) є дорадчим органом, що 

утворюється з метою реалізації в повному обсязі повноважень, визначених чинним 

законодавством в частині забезпечення державних гарантій у сфері праці, підвищення 

рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців 

за використанням їх праці, проведення інформаційної, консультативної роботи серед 

населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства, а також 

проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними 

вимог чинного законодавства в частині мінімальної заробітної плати. 

        Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, розпорядженням міського голови та цим положенням. 

        Основним завданням робочої групи є розроблення пропозицій стосовно 

визначення шляхів підвищення ефективності вирішення питань щодо забезпечення 

підвищення мінімальної заробітної плати та оперативного реагування на звернення 

громадян та інформацію про факти виплати заробітної плати у розмірі менше 

мінімального і переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу.  

        Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 

- проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти виплати 

заробітної плати у розмірі менше мінімального і переведення працівників на 

скорочену тривалість робочого часу та здійснює аналіз стану справ та причин 

виникнення цих фактів; 

- забезпечує оперативне реагування на звернення громадян та інформацію про факти 

виплати заробітної плати у розмірі менше мінімального і переведення працівників на 

скорочену тривалість робочого часу;  

- організовує проведення нарад, семінарів з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати; 

- інформує населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою 

зайнятість та отримують заробітну плату не офіційно. 

        Робоча група має право: 

- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 



- запрошувати на свої засідання керівників підприємств, установ і організацій для 

розгляду питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати; 

- залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ і організацій 

за погодженням з їх керівниками. 

         Робочу групу очолює заступник міського голови. 

 Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби за 

рішенням голови робочої групи. У період запровадження в Україні режиму 

надзвичайної ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню, поширенню 

і розповсюдженню епідемій, пандемій проводити засідання робочої групи в режимі 

відеоконференції або аудіо конференції (дистанційне засідання). 

 Засідання робочої групи проводить голова, а у разі його відсутності – заступник 

голови робочої групи. У разі відсутності голови робочої групи та заступника голови 

робочої групи засідання проводить головуючий, який обирається із членів комісії 

 Підготовку і надання матеріалів на засідання робочої групи забезпечує секретар 

робочої групи. У разі відсутності секретаря робочої групи обов’язки секретаря щодо 

ведення і складання протоколу виконує один із членів Комісії. 

 Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більше половини її членів. 

 На засіданнях робоча група надає пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції. Рішення приймаються більшістю голосів членів робочої 

групи, що присутні на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос головуючого на засіданні групи. 

        Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, 

який оформлюється протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання та 

підписується головуючим і секретарем робочої  групи. 

 Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює 

секретар робочої групи.  

 

         Положення про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення реалізації 

рішень спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати підготовлено та розроблено 

управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення       Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами        О. В. Погорелов 

 

 

 


