
Протокол №7 

засідання робочої групи з питань детінізації доходів та легалізації трудових відносин 

з найманими працівниками  

на території Степанківської сільської ради 

 

Дата та час проведення: «30» липня 2021 року, 10год. 00 хв.  

Місце проведення: с.Хацьки, вул. Героїв України, 80 

 

Присутні члени робочої групи з питань детінізації доходів та легалізації 

трудових відносин з найманими працівниками: 

Овчаренко Т.О., голова робочої групи; Сінельнік А.В., секретар робочої групи; 

Члени: Шульгіна Л.М., Миколенко А.І., Ромашова Ю.С. 

Присутні в кількості 5 осіб, кворум є. 

 

Порядок денний:  

1. Розгляд листів, інформації та звернень, що надійшли та направленні. 

2. Обговорення питання виконання плану по надходженнях податку на доходи 

фізичних осіб станом на 01 липня 2021 року. Заслуховування присутніх 

представників суб’єктів господарювання з питання сплати податку з доходів 

фізичних осіб до бюджету та по страхових внесках, а також розміру середньої 

заробітної плати та кількості осіб із заробітною платою менше мінімальної. 

3. Опрацювання пропозицій членів робочої групи щодо проведення роботи з 

легалізації трудових правовідносин на території Степанківської сільської ради. 

 

З питання 1 Порядку денного:  

Слухали:  

Начальник фінансового відділу Овчаренко Т.О. - повідомила присутніх про те, що 

станом на 30.07.2021 року офіційних скарг про порушення трудового законодавства 

суб’єктами господарювання на території громади до робочої групи не надходило.  

Відповідно до прийнятого рішення 30.06.2021 року з третього питання порядку 

денного засідання робочої групи, надалі здійснюється інформаційно - роз’яснювальна 

робота серед населення, суб’єктів господарювання та проводиться висвітлення 

необхідної інформації по роботі групи на офіційному сайті громади 

https://stepankivska.gr.org.ua/. 

Також із суб’єктами господарювання надалі проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо підняття заробітної плати до рівня галузевої, 

недопущення вирівнювання заробітних плат працівникам різної кваліфікації, 

скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час. 

Відповідно до прийнятого рішення 30.06.2021 року з третього питання порядку 

денного засідання робочої групи, запрошенні суб’єкти господарювання та фізичні 

особи згідно інформації відповідно до листа головного управління Пенсійного фонду 

України у Черкаській області від 03.06.2021 №2300-0503-6/32393 -запрошені фізичні 

особи, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску. 

На розгляд робочої групи надійшов лист від 01.07.2021 №01-18/6312 Управління 

Держпраці у Черкаській області про інформаційну співпрацю. 

 

 



3 питання 2 порядку денного:  

Слухали:  

Овчаренко Т.О. – ознайомила членів робочої групи із довідкою про виконання 

плану по надходженнях податку на доходи фізичних осіб та надала інформацію по 

надходженнях податку в розрізі суб’єктів господарювання. Повідомила, що 

запрошені на засідання суб’єкти господарської діяльності не з’явились на засідання. 

Миколенко А.І. – запропонував повторно запросити суб’єктів господарювання 

та фізичних осіб, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску згідно інформації 

відповідно до листа головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській 

області від 03.06.2021 №2300-0503-6/32393 на засідання для отримання інформації. 

Шульгіна Л.М. – проаналізувала інформацію довідки про виконання плану по 

надходженнях податку на доходи фізичних осіб та інформацію по надходженнях 

податку в розрізі суб’єктів господарювання та наголосила, що і надалі особливо 

суттєвий спад надходжень у порівнянні з 2019-2020 роками спостерігається по ТОВ 

«Перше травня Комбікормовий завод».  

Також членами робочої групи було опрацьовано листи, що надійшли на розгляд. 

Запропоновано на наступне засідання запросити представників суб’єктів 

господарювання, по яких спостерігається суттєвий спад сплати ПДФО та розміру 

заробітної плати, а також тих, у яких заробітна плата менше мінімальної, а також тих, 

що мають заборгованість зі сплати єдиного внеску за даними ГУ ДПС у Черкаській 

області та ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області, відповідно до листів. 

Голосування: 

«за» - 5 особи, «проти» - 0 осіб, «утримались» - 0 осіб. 

 

Вирішили:  

Направити листи суб’єктам господарювання та запросити представників суб’єктів 

господарювання та фізичних осіб на засідання комісії. 

                                                                  

3 питання 3 порядку денного:  

 

Слухали:  

   Миколенко А.І. – наголосив на необхідності надалі проводити  інформаційно - 

роз’яснювальну роботу з населенням про те, що легальна зайнятість – наше успішне 

майбутнє із залученням засобів масової інформації, зокрема офіційного сайту 

громади https://stepankivska.gr.org.ua/ та сайту Державної служби України з питань 

праці  https://dsp.gov.ua/ . 

     Шульгіна Л.М. - запропонувала підготувати для фізичних осіб та суб’єктів 

господарювання листи щодо надання інформації та запросити на засідання робочої 

групи – 30 серпня 2021 року в приміщення адміністративної будівлі сільської ради 

села Хацьки.  

На дане засідання запросити представників суб’єктів господарювання та фізичних 

осіб відповідно до листа від 03.06.2021 №2300-0503-6/32393. 

А також підтримала проведення  інформаційно - роз’яснювальної роботи з 

населенням та суб’єктами господарювання.  

       Овчаренко Т.О. –  зазначила, що діяльність робочої групи з питань детінізації 

доходів та відносин у сфері зайнятості населення, направлена на виявлення та 

уникнення порушень дотримання вимог законодавства про працю в частині 

https://stepankivska.gr.org.ua/
https://dsp.gov.ua/


оформлення трудових відносин з найманими працівниками, проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення та суб’єктів 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 та 

суб’єктами господарювання всіх форм власності, 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, зокрема 

рекомендувати виплачувати заробітну плату найманим працівникам на рівні 

галузевої, але не менше мінімально встановленого законодавством розміру. 

Наступне засідання робочої групи запланувати на 30 серпня 2021 року, о 10.00 

год. в приміщенні адміністративної будівлі сільської ради села Хацьки.  

 

 

Голова робочої групи  _______________         Тамара ОВЧАРЕНКО  

 

Секретар робочої групи              _______________        Анна СІНЕЛЬНІК 

 


