
  

У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 21 

17 лютого 2021 року
с.Лука-Мелешківська

Про створення робочої групи з питань детінізації економіки

          Керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року
№359-р  «Про  затвердження  плану  заходів  щодо  детінізації  доходів  та
відносин  у  сфері  зайнятості  населення»,  враховуючи  лист  Головного
управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області  № 0200-0502-
6/6114 від 01.02.2021 «Про створення робочої групи»,  з метою досягнення
ефективних  результатів  господарювання,  збільшення  надходжень  до
бюджету  територіальної  громади  та  виявлення  фактів  використання  праці
неоформлених  працівників,  легалізації  зайнятості  населення,  виконком
сільської ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  склад  робочої  групи  з  питань  детінізації  економіки,
згідно додатком 1. 

2.  Затвердити  Положення  про  робочу  групу  з  питань  детінізації
економіки згідно з додатком 2. 

3. Затвердити план заходів щодо детінізації доходів на 2021 рік (далі –
план заходів) згідно з додатком 3. 

4.  Координацію роботи  щодо виконання  цього  рішення покласти  на
начальника  фінансового  відділу  Лука-Мелешківської  сільської  ради,
заступника голови робочої групи з питань детінізації економіки, Шило В.М..

5.  Контроль  роботи  щодо  виконання  цього  рішення  покласти  на
сільського голову Лука-Мелешківської сільської ради, голову робочої групи
Августовича Б.І..

Сільський голова                                                          Богдан АВГУСТОВИЧ

                                                                             



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 21  від 17.02.2021 року

СКЛАД
 робочої групи з питань детінізації економіки

Августович Богдан Іванович – голова Лука-Мелешківської сільської ради
                                                     голова робочої групи

Шило Віталіна Миколаївна   – начальник фінансового відділ сільської ради
                                                     заступник голови робочої групи

Верзун Юлія Петрівна           – інспектор з бухгалтерського обліку
                                                    секретар робочої групи

Кухар Валентина Анатоліївна – староста Яришівського старостинського
                                                     округу

Тернопільський Олег Павлович – староста Сокиринецького старостинського
                                                     округу

Проценко Дмитро Леонідович – начальник відділу управління майном та
                                                     будівництва

Шеванюк Оксана Володимирівна – секретар сільської ради (за згодою)

Бондар Вадим Михайлович   – начальник юридичного відділу сільської ради
                                                     голова постійної комісії сільської ради з 
                                                     питань планування, фінансів, бюджету та 
                                                         соціально-економічного розвитку (за згодою)
                                                    
Бондар Ігор Алімович             – заступник начальника ГУ ДПС у Вінницькій 
                                                     області (за згодою) тел.: 0674337351

Пелешенко Наталія Вікторівна – головний спеціаліст Відділу забезпечення
                                                     наповнення бюджету Фінансово-економічного
                                                     управління (за згодою)  тел.: 661199

 Секретар сільської ради                                          Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 21  від 17.02.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань детінізації економіки

1. Робоча група з питань детінізації економіки (далі – робоча група) є постійно
діючим  органом,  створеним  для  детінізації  доходів  та  відносин  у  сфері  зайнятості
населення,  сприяння  дотриманню державних гарантій  у сфері  праці,  підвищення  рівня
соціальної  захищеності  найманих  працівників,  забезпечення  повноти  сплати  єдиного
соціального внеску та податків до місцевого бюджету. 

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України,  іншими  нормативно-
правовими  актами,  розпорядженнями  голови  Вінницької  обласної  державної
адміністрації, сільського голови та цим Положенням. 

3. Основними завданнями робочої групи є: 
1)  захист  трудових  прав  найманих  працівників  підприємств,  установ  та  організацій,
розташованих  на  території  Лука-Мелешківської  територіальної  громади,  легалізація
виплати заробітної плати, зайнятості населення та забезпечення надходжень до бюджету
Лука-Мелешківської сільської ради податку та збору на доходи фізичних осіб; 
2) здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення
у порядку, встановленому законодавством; 
3) підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення
питань щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; 
4)  проведення  роз’яснювальної  роботи  щодо  легалізації  виплати  заробітної  плати  та
зайнятості населення; 
5)  постійний моніторинг  інформації  про факти нелегальної  виплати  заробітної  плати  i
зайнятості  населення  та  використання  зібраної  інформації  для  проведення  обстежень
суб’єктів господарювання; 
6)  періодичне  інформування  мешканців  громади  щодо  результатів  діяльності  робочої
групи на офіційному сайті Лука-Мелешківської сільської ради. 

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 
1)  проводить  роботу  зі  збирання  та  моніторингу  інформації  про  факти  нелегальної
виплати заробітної плати і зайнятості населення; 
2) організовує та проводить обстеження суб’єктів господарювання з питань офіційного
працевлаштування найманих працівників; 
3) здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з нелегальною
виплатою заробітної плати і зайнятості населення; 
4)  забезпечує  періодичне  висвітлення  на  веб-сайті  Лука-Мелешківської  сільської  ради
інформації питань щодо стану справ з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. 

5. Робоча група має право: 
1)  отримувати  в  установленому  порядку  від  місцевих  органів  виконавчої  влади,
підприємств,  установ,  організацій  та  фізичних  осіб-підприємців  інформацію,  необхідну
для виконання покладених на неї завдань; 
2)  запрошувати  на  свої  засідання  представників  органів  виконавчої  влади,  керівників
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців для розгляду питань щодо
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення; 
3)  здійснювати  відвідування  місць  провадження  підприємницької  діяльності  суб’єктів
роботі  представників  органів  виконавчої  влади,  правоохоронних  органів,  спеціалістів



відповідних контролюючих відомств, підприємств, установ і організацій за погодженням з
їх керівниками; 
4)  виявляти  осіб,  які  фактично  виконують  роботу  в  інтересах  суб’єкта  господарської
діяльності, та які підпадають під поняття «працівник», збирати докази щодо використання
найманої праці без укладення трудового договору належним чином - шляхом письмового
опитування працівника; 
5) організовувати та проводити обстеження суб’єктів господарювання з питань офіційного
працевлаштування найманих працівників; 
6) проводити обстеження місць провадження підприємницької діяльності безпосередньо у
суб’єктів господарської діяльності, на підприємствах, в організаціях та установах; 
7) збирати докази щодо використання найманої  праці  без належним чином укладеного
трудового договору шляхом письмового опитування працівника; 
8)  одержувати від роботодавців  необхідні  письмові  пояснення до виявлених порушень
чинного законодавства  та від найманих працівників  щодо тривалості  робочого часу та
режиму роботи, рівня оплати праці та інше; 
9)  за  результатами  вивчення  та  розгляду  окремих  питань,  що  стосуються  порушення
законодавства  про  працю  в  частині  реєстрації  трудових  відносин  роботодавцями  з
найманими  працівниками,  вносити  пропозиції  до  відповідних  органів  для  прийняття
заходів впливу до порушників;
10)  в  разі  недопущення  членів  робочої  групи  для  здійснення  обстеження  місць
провадження  підприємницької  діяльності  вживати  заходів  відповідно  до  чинного
законодавства. 

6.  Робочу групу очолює голова  Лука-Мелешківської  сільської  ради.  До складу
робочої  групи  входять  представники  структурних  підрозділів  Лука-Мелешківської
сільської  ради,  а  також  за  згодою  –  секретар  сільської  ради,  голова  постійної  комісії
сільської  ради з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного
розвитку. Персональний склад робочої групи затверджується рішенням виконкому Лука-
Мелешківської сільської ради на основі наданих пропозицій. 

7. Голова робочої групи: 
- скликає засідання робочої групи та головує на них; 
- здійснює керівництво діяльністю робочої групи; 
- розподіляє обов’язки між членами робочої групи; 
- підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені робочою групою за

результатами її діяльності. 
У разі відсутності голови робочої групи його обов’язки виконує його заступник. 
8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови

робочої  групи,  а  у  разі  його  відсутності  за  рішенням  його  заступника.  Члени  робочої
групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Засідання робочої групи
веде голова,  а  у  разі  його відсутності  — заступник  голови.  Підготовку  матеріалів  для
розгляду  на  засіданні  робочої  групи  забезпечує  її  секретар.  Засідання  робочої  групи
вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. 

9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що
належать  до  її  компетенції.  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.
Пропозиції  та  рекомендації  фіксуються  у  протоколі  засідання  робочої  групи,  який
підписується головуючим та секретарем і надсилається у триденний термін усім членам
робочої групи. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

10.  Формою  роботи  робочої  групи  є  відвідування  з  метою  інформування  та
рейдові обстеження, що проводяться за результатами заяв та звернень громадян. 
10.1. В ході рейдів-обстежень суб’єктів господарювання робоча група: 



- визначає відповідність кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності,
наявність  оформлення  трудових  договорів  із  найманими  працівниками,  фактичну
кількість  працюючих,  кількість  неоформлених  відповідно  до  діючого  законодавства
найманих працівників; 
- з кожного працівника, якого було виявлено при проведенні обстеження як працюючого
без  оформлення  трудових  відносин,  беруться  письмові  пояснення  щодо  тривалості
робочого часу, режиму роботи, розміру та порядку оплати праці тощо. 
10.2. За результатами проведеного обстеження складається довідка, у якій вказуються всі
перевірені робочою групою роботодавці та факти порушень чинного законодавства щодо
оформлення найманих працівників. 
10.3.  При  встановленні  фактів  неоформлення  трудових  відносин  із  працівником
роботодавцю  надається  десятиденний  термін  з  дати  встановлення  порушення  для
приведення трудових відносин у законодавче  поле.  Якщо трудові  відносини суб’єктом
підприємницької  діяльності  не оформлюються згідно з  чинним законодавством,  робоча
група  інформує  про  виявлені  під  час  рейдів-обстежень  факти  порушення  чинного
законодавства  правоохоронні  та  контролюючі  органи  для  вжиття  заходів  відповідного
реагування. 

Секретар сільської ради                                          Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 21  від 17.02.2021 року

План
заходів щодо детінізації доходів на 2021 рік

№
п/
п

Перелік заходів Строк
виконання

Виконавц
і

1 Взаємозвірка чисельності  працівників  по установах та
закладах,  що  підпорядковані  Лука-Мелешківській
сільській  раді  за  яких  сплачується  страхові  внески  та
розміри їх сплати, а також дотримання термінів

щокварталу
(упродовж 60

днів після
закінчення

звітного періоду)

робоча
група

2 Обмін  результатами  аналізу  податкового  розрахунку
сум  доходу,  нарахованого  (сплаченого)  на  користь
платників  податку,  сум  утриманого  з  них  податку
(форма  №  1  ДФ)  щодо  виплати  заробітної  плати
працівникам  нижче  встановленого  в  державі
мінімального

щокварталу
(упродовж 60

днів після
закінчення

звітного періоду)

робоча
група

3 Здійснення  збору  відомостей  про  підприємства,  які
діють на території  громади,  але зареєстровані  за  його
мерами

щокварталу робоча
група

4 Формування реєстру:
1) підприємств,  на діяльність та показники зайнятості
яких  суттєво  впливає  сезонний  характер  роботи,
контроль  за  своєчасним  укладанням  (розірванням)
трудових договорів

постійно робоча
група

2)  підприємств,  що  планують  відновити  економічну
діяльність

постійно робоча
група

3) інвестиційних проектів, які реалізуються на території
громади,  та  моніторинг  їх  впливу  на  показники
зайнятості і рівень середньомісячної заробітної плати

постійно робоча
група

4)  підприємств-порушників  державних  соціальних
гарантій з питань оплати праці та зайнятості населення

постійно робоча
група

5 Здійснення аналізу:
1)  нарахованої  заробітної  плати  на  економічно-
неактивних підприємствах громади

раз у півріччя робоча
група

2)  колективно-договірний  зобов’язань  роботодавців  у
сфері оплати праці та зайнятості, моніторинг приписів
(зауважень), що надійшли в сільську раду

раз у півріччя робоча
група

3)  діяльності  підприємств,  які  працюють  в  умовах
вимушеної неповної зайнятості

раз у півріччя робоча
група

4) діяльності суб’єктів господарювання, керівники яких
при  повному  завантаженні  робочого  дня  виплачують
працівникам  незначні  суми  заробітної  плати
(підприємства  торгівлі,  громадського  харчування,
сфери послуг, будівництва), або маючи значні обороти,
розширюють  виробництво,  при  цьому  виплачують
офіційно незначну заробітну плату, тощо

раз у півріччя робоча
група

6 Вжиття спільних заходів щодо проведення оперативного (виїзного) обстеження



діяльності суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства з
питань оплати праці та зайнятості населення, зокрема:

1)  виплати  заробітної  плати  працівникам  нижче
встановленого законодавством мінімального розміру і 

по мірі
необхідності

робоча
група

2) дотримання норм тарифної системи оплати праці
3)  несвоєчасної  (або  в  неповному  обсязі)  виплати
заробітної плати
4) належного оформлення трудових відносин

7 Заслуховування на засіданні робочої групи запрошених
керівників  підприємств,  які  нараховують  заробітну
плату на рівні мінімальної, виплачують заробітну плату
з порушенням термінів, мають борг зі сплати податку з
доходів  фізичних  осіб  до  бюджету  та  по  страхових
внесках до Пенсійного фонду України 

по мірі
необхідності 

робоча
група

8 Застосування  методів  впливу  на  предмет  дотримання
законодавства  з  питань  оплати  праці  та  зайнятості
населення 

постійно робоча
група

9 Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  з
роботодавцями  щодо  підвищення  рівня  заробітної
плати,  її  своєчасної  виплати  та  легального
використання робочої сили

постійно робоча
група

10 Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи
серед  населення  щодо  важливості  для  громадян
оформлення  легальних  трудових  відносин  і  участі  у
системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування в Україні використовуючи офіційних сайт
громади

постійно робоча
група

11 Забезпечити висвітлення питань  зайнятості  населення,
легалізації існуючих та створення нових робочих місць
на офіційному сайті громади

постійно робоча
група

12 Здійснення моніторингу:
1) чисельності  працівників,  які  отримують мінімальну
або нижчу від мінімального розміру заробітної плати 

постійно робоча
група

2) приріст фонду оплати праці та зростання заробітної
плати в розрізі галузей економіки громади 

постійно робоча
група

3)  кількості  укладених  трудових  договорів  між
найманими  працівниками  та  фізичними  особами-
підприємцями, зареєстрованих службою зайнятості 

постійно робоча
група

4)  додаткове  надходження  до  місцевих  бюджетів
податку з доходів фізичних осіб 

постійно робоча
група

5)  збільшення  відрахувань  зі  сплати  внесків  на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

постійно робоча
група

6) за діяльністю суб’єктів  господарювання,  що мають
доходи,  але  офіційно  виплачують  заробітну  плату
меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати, чи на
рівні  мінімальної  заробітної  плати,  відповідно  до
отриманої інформації від Головного управління ДПС у
Вінницькій області

постійно робоча
група

13 Згідно з рекомендаціями управління державної служби
Головного  управління  державної  служби  України  в
області проводити навчання та підвищення кваліфікації
працівників,  до  функціональних  обов’язків  яких

по мірі
необхідності 

робоча
група



належить питання щодо детінізації доходів та відносин
у сфері зайнятості населення

14 Інформувати  територіальну  державну  інспекцію  з
питань  праці  в  області  про  факти  порушень
законодавства про працю 

по мірі
необхідності

робоча
група

15 На засіданні робочої групи заслуховувати роботодавців,
які  нараховують  заробітну  плату  нижче  рівня
встановленого  законодавством  рівня,  а  також
керівників,  у  яких  виявлено  працюючих  без
оформлення  трудових  відносин  згідно  з  чинним
законодавством 

щокварталу робоча
група

16 Готувати листи, звернення до суб’єктів господарювання
на території  громади про неприпустимість допуску до
роботи найманих працівників  без оформлення з  ними
трудових відносин та дотримання вимог законодавства
про працю в частині оформлення трудових відносин з
найманими  працівниками  і  встановлення  гарантій
оплати  їх  праці,  а  також  надання  інформації  про
кількість працюючих, працюючих на умовах укладення
договорів  цивільно-правового  характеру,  та  іншої
інформації для забезпечення поставлених завдань перед
робочою групою

по мірі
необхідності

робоча
група

     Сільський голова                                                 Богдан АВГУСТОВИЧ


