
Протокол №6
засідання робочої групи з питань детінізації доходів та легалізації трудових

відносин з найманими працівниками 
на території Степанківської сільської ради

Дата та час проведення: «13» грудня 2019 року, 10год. 00 хв.
Місце проведення: с.Степанки, вул. Героїв України, 127

Присутні члени робочої групи з питань детінізації доходів та легалізації 
трудових відносин з найманими працівниками:
Овчаренко Т.О., голова робочої групи;
Головко Н.В., секретар робочої групц;
Члени: Нечаєнко С.І., Мигаль Т.О., Мирошніченко С.В.
Присутні в кількості 5 осіб, кворум є.
Присутні: ФОП «Мохуренко М.М.», ФОП «Мохуренко О.І.», ФОП «Шраменко 
Т.М.», ФОП «Задорожня І.Д.»;

Порядок денний:
1. Вступне слово голови робочої групи, начальника відділу фінансів, 

економічного розвитку та інвестицій.
2. Обговорення питання щодо виконання плану по надходженнях податків 

та оформлення трудових відносин у фізичних осіб-підприємців, які проводять 
свою діяльність на території села Степанки, Бузуків. Заслуховування присутніх 
фізичних осіб підприємців, з питання забезпечення виплати заробітної плати та 
сплати податків в розмірі не меншому мінімально гарантованого державою, а 
також оформлення трудових відносин з працівниками.

3. Опрацювання пропозицій членів робочої групи щодо проведення роботи 
з легалізації трудових правовідносин на території Степанківської сільської ради.

З питання 1 Порядку денного:
Слухали:
Овчаренко Т.О. - начальника відділу фінансів, економічного розвитку та 

інвестицій, повідомила присутніх про те, що відповідно до протоколу засідання 
№5 від 14.11.2019 року надалі здійснюється інформаційно - роз’яснювальна 
робота серед населення, суб’єктів господарювання та проводиться висвітлення 
необхідної інформації по роботі групи на офіційному сайті громади.

Протягом листопада місяця надійшли наступні листи:

- розпорядження голови Черкаської ОДА від 19.11.2019 року, «Про 
міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати, надійшло до відома 
та врахування в роботі робочої групи.

- лист Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області 
та Черкаського управління ГУ ДФС у Черкаській області з інформацією про 
суб’єкти господарювання, що проводять свою діяльність на території



громади та розміри середньої заробітної плати працівників і кількості 
застрахованих осіб в розрізі установ та тих, що працюють за договорами 
цивільно-правового характеру, неповний робочий час, нараховують 
зарплату менше мінімальної зарплати за вересень 2019 року.

Станом на 13 грудня 2019 року офіційних скарг про порушення трудового 
законодавства суб’єктами господарювання на території громади до робочої групи 
не надходило.

З питання 2 порядку денного.

Слухали:
Овчаренко Т.О. -  запропонувала надати слово для виступу присутнім фізичним 
особам підприємцям, що проводять свою діяльність на території села Хацьки. 
Мохуренко Микола Миколайович, повідомив, що забезпечує виплату заробітної 
плати в розмірі не меншому мінімально гарантованого державою. Не 
порушуються терміни виплати заробітної плати працівникам. Трудові відносини 
оформлені згідно чинного законодавства з трьома особами на підставі трудового 
договору.
Мохуренко Олександр Іванович, повідомив, що забезпечує виплату заробітної 
плати в розмірі не меншому мінімально гарантованого державою. Не 
порушуються терміни виплати заробітної плати працівникам. Трудові відносини 
оформлені згідно чинного законодавства з двома особами на підставі трудового 
договору.
Задорожня Ірина Дмитрівна, повідомила, що забезпечує виплату заробітної плати 
в розмірі не меншому мінімально гарантованого державою. Не порушуються 
терміни виплати заробітної плати працівникам. Трудові відносини оформлені 
згідно чинного законодавства з чотирьома особами на підставі трудового 
договору.
Шраменко Тетяна Миколаївна, повідомила, що забезпечує виплату заробітної 
плати в розмірі не меншому мінімально гарантованого державою. Не 
порушуються терміни виплати заробітної плати працівникам. Трудові відносини 
оформлені згідно чинного законодавства з однією особою на підставі трудового 
договору.
Мирошніченко С.В.- наголосив на важливості сплати мінімального розміру 
єдиного внеску до Пенсійного фонду за кожного працівника, а також забезпечення 
виплати мінімальної заробітної плати та запропонував розглянути можливість 
підвищення заробітної плати працівникам в 2020 році.
Овчаренко Т.О. -  зазначила, що завданням робочої групи є запобігання проявам 
«тіньової» зайнятості, підвищення відповідальності роботодавців за використання 
праці та соціальний захист найманих'працівників та запропонувала підготувати 
лист щодо неприпустимості порушення вимог законодавства про працю. 

Голосування:
«за» - 5 осіб, «проти» - 0 осіб, «утримались» - 0 осіб.
Вирішили:



На наступні засідання робочої групи почергово запрошувати фізичних осіб 
підприємців, що здійснюють свою діяльність на території сіл Хацьки, Степанки, 
Бузуків, зокрема тих, що не приймали участь в засіданнях робочої групи протягом 
2019 року.

З питання 3 порядку денного:

Слухали:
Мирошніченко С.В. -  наголосив на необхідності надалі проводити інформаційно 
- роз’яснювальну роботу з населенням про те, що легальна зайнятість -  це гарантія 
пенсійного і соціально забезпечення із залученням засобів масової інформації, 
зокрема офіційного сайту громади.

Нечаєнко С.І.- наголосила на необхідності поінформувати керівників установ та 
організацій 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 в подальшому регулярно 
запрошувати їх на засідання робочої групи.

Головко Н.В. -  запропонувала на кожне засідання робочої групи почергово 
запрошувати керівників установ, з метою отримання від них інформації про їх 
діяльність та особисто доносити їм інформацію про необхідність неухильно 
дотримуватись норм законодавства з питань оплати праці.

Овчаренко Т.О. -  підкреслила, що легалізація заробітної плати та детінізація 
доходів населення є надзвичайно актуальними, бо саме від страхового стажу та 
розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачені внески, залежить рівень 
соціального та пенсійного захисту громадян. Крім цього, вкотре нагадала, що 
питання детінізації заробітної плати, легалізації робочих місць та виплати 
заробітної плати у розмірі меншому за передбачений законодавством рівень 
перебувають на постійному контролі Черкаського управління ГУ ДФС у 
Черкаській області. З метою виконання завдань покладених на робочу групу 
підтримала проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з населенням та 
суб’єктами господарювання, поставила дане питання на голосування.

Голосування:
«за» - 5 осіб, «проти» - 0 осіб, «утримались» - 0 осіб.
Вирішили:
Надалі проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу з населенням про 

те, що легальна зайнятість -  це гарантія пенсійного і соціально забезпечення, з 
суб’єктами господарювання 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. Наступне засідання робочої 
групи запланувати на 17 січня 2020 року, о 10.00 год. в приміщенні 
адміністративної будівлі сільської ради села Хацьки.



Т.О. ОвчаренкоГ олова робочої групи 

Секретар робочої групи 

Члени комісії

Н.В. Головко

С.В. Мирошніченко 

С.І. Нечаєнко

Т.О. Мигаль


