
  
              Додаток 1 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення виконавчого комітету 

        Олександрівської  селищної ради  

        від 18 травня 2021 року № 201  

 
ПОЛОЖЕННЯ                                     

про комісію з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення, 
забезпечення своєчасності та повноти сплати заробітної плати, 

соціальних виплат, податків і зборів Олександрівської селищної ради 
 

Комісія з питань легалізації виплати заробітної плати, зайнятості 

населення, забезпечення своєчасності та повноти сплати заробітної плати, 

соціальних виплат, податків і зборів Олександрівської селищної ради         

(надалі — Комісія) є консультативно-дорадчим органом Олександрівської 

селищної ради з метою здійснення заходів щодо виведення заробітної плати 

та зайнятості населення з «тіньового» сектору економіки і їх легалізації, 

забезпечення своєчасності та повноти сплати заробітної плати, соціальних 

виплат, податків і зборів. 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Кодексом законів 

про працю України, законами України «Про зайнятість населення», 

Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами та 

цим Положенням. 

 

Основними завданнями Комісії є: 
проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо 

дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання 

найманої праці та запобігання фактам неофіційних трудових відносин; 

моніторинг за своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із 

заробітної плати суб’єктами господарювання, які здійснюють свою 

діяльність на території Олександрівської селищної ради; 

сприяння дотримання роботодавцями норм трудового законодавства та 

підвищення ефективності системи соціального захисту населення              

від безробіття; 

розроблення заходів, спрямованих на забезпечення своєчасності і 

повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету 

Олександрівської селищної ради; 

розгляд питань, що стосуються стану поточних розрахунків платників 

податків з місцевим бюджетом, підготовка пропозицій щодо вжиття заходів 

для зменшення податкового боргу; 

розгляд звернень центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

профспілкових об’єднань і громадян з питань сплати податків та інших 

обов’язкових платежів, виплати заробітної плати, грошового забезпечення, 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 
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підготовка пропозицій, спрямованих на поліпшення стану 

справ з наповненням бюджету; 

опрацювання питання щодо збільшення надходжень до бюджету  

Олександрівської селищної ради податків і зборів та внести пропозиції про 

місцеві податки і збори в частині збільшення ставок цих податків та 

доцільності надання пільг з їх сплати, зокрема ставок єдиного податку для 

платників першої та другої груп. 

 

Відповідно до покладених завдань Комісія здійснює: 
роботу зі збору та моніторингу інформації про факти нелегальної 

виплати заробітної плати і зайнятості населення; 

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, 

спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та соціальних виплат; 

аналіз стану виконання заходів щодо наповнення дохідної частини 

селищного бюджету та забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів; 

розгляд питань, що стосуються стану поточних розрахунків платників 

податків з державним і місцевими бюджетами; 

розгляд звернень суб’єктів господарювання, що розташовані на 

території Олександрівської селищної ради, з питань сплати податків, інших 

обов’язкових платежів; 

підготовку пропозицій, спрямованих на поліпшення стану справ з 

наповнення селищного бюджету; 

підготовку пропозицій щодо організації роботи підприємств, які 

належать до сфери управління Олександрівської селищної ради, спрямованих 

на вдосконалення управління  комунальним майном, поліпшення показників 

фінансово-господарської діяльності та загальне збільшення надходження сум 

податків та зборів  до селищного бюджету. 

Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:  
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників або 

відповідальних працівників юридичних та фізичних осіб з питань легалізації 

виплати заробітної плати, забезпечення своєчасності та повноти сплати 

заробітної плати, соціальних виплат, податків і зборів; 

одержувати в установленому законодавством порядку від юридичних та 

фізичних осіб інформацію, необхідну для діяльності Комісії та виконання 

покладених на неї завдань; 

подавати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до 

нормативно-правових актів з питань оподаткування та вирішувати інші 

питання згідно з її компетенцією; 

приймати рішення, пропозиції та рекомендації в межах своєї 

компетенції і відповідно до чинного законодавства України; 

залучати до своєї роботи працівників виконавчих органів селищної ради, 

створювати спеціальні робочі групи для забезпечення впровадження своєї 

діяльності; 
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Рішення Комісії з питань, що належить до її компетенції є 

обов’язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями, 

суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на 

території Олександрівської селищної ради. 

Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але 

не рідше одного разу на квартал. 

Рішення про проведення засідання приймає голова комісії. 

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як половина членів комісії. 

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, 

присутніх на засіданні, у разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є 

вирішальним. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                           Сергій АНТІПОВ 
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 Додаток 2 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       до рішення виконавчого комітету 

       Олександрівської  селищної ради  

       від 18 травня  2021 року №  201 
 

СКЛАД 
комісії з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення, 

забезпечення своєчасності та повноти сплати заробітної плати, 
соціальних виплат, податків і зборів Олександрівської селищної ради 

 
Голова комісії 
ОСИПЕНКО 
Володимир Валентинович 

- перший заступник голови 

Олександрівської селищної ради 
 

 

Заступник голови комісії 
СКЛЯРЕНКО 
Василь Іванович 

- заступник голови Олександрівської 

селищної ради 

 

Секретар комісії 
БРЮХОВЕЦЬКИЙ 
Євген Анатолійович 

- головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

Члени комісії: 
 

ВІТЕР 
Микола Михайлович 

- начальник відділу земельних ресурсів 

та просторового планування 

Олександрівської селищної ради 

ВОЛОШИН 
Олександр Ашотович 
 

-директор Олександрівської районної 

філії Кіровоградського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

ШЕВЧЕНКО 
Сергій Петрович 

- начальник відділу юридичного 

забезпечення Олександрівської селищної 

ради 

ШЕРЕМЕТ 
Олег Олександрович 

- начальник Олександрівської ДПІ ГУ 

ДПС у Кіровоградській області    

(за згодою) 

ШИЯТА 
Валентина Іванівна 

- начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 

 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                         Сергій АНТІПОВ 


