
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ №7 

 

Про заходи щодо детінізації доходів та відносин  

у сфері зайнятості населення на 2022-2023 роки 

 

Керуючись статтею 18, підпунктом 1 пункту «б» статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями виконавчого комітету 

Арцизької міської ради від 12 лютого 2021 року № 26 (зі змінами) «Про  

утворення комісії з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати 

найманих працівників на території Арцизької територіальної громади», від 25 

червня 2021 року №129 «Про затвердження Положення про Комісію з питань 

наповнення бюджету Арцизької міської територіальної громади», з метою 

координації діяльності комісій у сфері зайнятості населення, підвищення рівня 

соціальної захищеності найманих працівників, забезпечення повноти сплати 

податків до місцевого бюджету, виконавчий комітет Арцизької міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити План заходів з питань детінізації доходів та відносин у 

сфері зайнятості населення на 2022-2023 роки (далі – План заходів),  що 

додається. 

2.Комісії з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати 

найманих працівників на території Арцизької територіальної громади  та 

комісії з питань наповнення бюджету Арцизької міської територіальної громади 

забезпечити у межах повноважень виконання Плану заходів. 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови. 
                                                                                               

 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом економіки та інвестицій 

Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до проєкту рішення  

виконавчого комітету  

Арцизької міської ради 

 

 

План заходів 

з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення  

на 2022-2023 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу Строк 

виконання 

1. Комісії з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати найманих 

працівників на території Арцизької територіальної громади: 

1.1. Проводити роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти 

нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення, у т.ч. шляхом 

проведення обстеження суб’єктів господарювання, розташованих на 

території Арцизької міської територіальної громади. 

постійно 

1.2. Проводити звірку даних з територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади щодо кількості найманих працівників, за яких 

сплачуються страхові внески, розміри нарахованої заробітної плати та 

суми заборгованості по заробітній платі. 

постійно 

1.3. Здійснювати моніторинг за діяльністю суб’єктів господарювання, що 

мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату 

меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати чи на його рівні. 

постійно 

1.4. Проводити роботу з керівниками суб’єктів господарювання щодо: 

 підвищення рівня заробітної плати працівникам до рівня не нижче 

середньогалузевого в області; 

 збереження діючих та утворення нових робочих місць. 

постійно 

1.5. Проводити роботу щодо ініціювання Арцизькою міською радою в 

установленому порядку здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) на підприємствах, в установах та організаціях, а також 

фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю, 

працюючих на території Арцизької міської територіальної громади. 

постійно 

1.6. Проводити інформаційну роботу серед населення в частині роз’яснення з 

питань врегулювання соціально-трудових відносин. 

постійно 

1.7. Проводити роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо дотримання 

ними вимог чинного податкового та трудового законодавства в частині 

використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних 

трудових відносин. 

постійно 



1.8. Забезпечити періодичне висвітлення у засобах масової інформації питання 

щодо стану справ з легалізацією виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

постійно 

2. Комісії з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати найманих 

працівників на території Арцизької територіальної громади  та комісії з питань 

наповнення бюджету Арцизької міської територіальної громади забезпечити: 

2.1. Проведення засідань комісій щодо вирішення питань дотримання 

законодавства про працю, погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати та/або підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості 

зі сплати податків на підприємствах, в установах та організаціях, що не 

перебувають у комунальній власності. 

Не рідше 1 

разу на 

місяць 

2.2. Проведення роботи з керівниками, представниками власників або органів 

управління підприємств, установ та організацій, що мають заборгованість 

з виплати заробітної плати та податків до бюджет: 

 надання ними графіків погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати, у тому числі податків; 

контроль за виконанням отриманих графіків з погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати, у тому числі податків. 

постійно 

____________ 

 

 

В.о. начальника відділу економіки та інвестицій,  

головний спеціаліст з інвестиційних проектів   Діана ГОЙЧЕВА 

 


