ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до розпорядження,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд
04 вересня 2017 року J\Ъ 494 <Про створення
мiжвiдомчоi робочоi групи з питань лега.гliзацii
виплати заробiтноi плати i зайнятостi населення та
забезпечення дотримання державних гарантiй з
оплати працi при .Щеснянськiй районнiй в MicTi
Кисвi державнiй адмiнiстрацii>

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02 березня 2010 року JФ З59-р
<Про затвердження плану заходiв щодо детiнiзацii доходiв та вiдносин у сферi
зайнятостi населення), розпорядження виконавчого органу Киiвськоi мiськоi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) вiд 03 травня 201,7 року Ns 520
<Про органiзацiю роботи з питань лег€Lлiзацii зайнятостi та заробiтноi плати,
забезпечення дотримання державних гарантiй з оплати працi в MicTi Кисвi>
(зi змiнами):

Внести змiни до Складу мiжвiдомчоi робочоТ групи з питань легалiзацii
виплати заробiтноi плати i зайнятостi населення та забезпечення дотримання
державних гарантiй з оплати працi при ,Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням ,Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 04 вересня 2017 року J\Ъ 494
кПро створення мiжвiдомчоi робочоТ групи з питань легалiзацii виплати
заробiтноi плати i зайнятостi населення та забезпечення дотримання державних
гарантiй з оплати працi при Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацiТ>, виклавши його в новiй редакцiI, що додаеться.
1.

2. Затвердити змiни до Положення про мiжвiдомчу робочу групу з питань
легалiзацii виплати заробiтноТ плати зайнятостi населення ,га забезпечення
дотримання державних гарантiй з оплати працi при Щеснянськiй районнiй в

i

MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii, затвердженого

розпорядженням

,.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 04 вересня
20|7 року }{Ъ 494 uПро створення мiжвiдомчоi робочоi групи з питань

лега-пiзацii виплати заробiтноi плати

i

зайнятостi насепення та забезпечення

2

дотримаНня державниХ гарантiЙ з оплатИ працi при
Деснянськiй районнiй в
MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii>, що додаються.

Визнати таким, що втратило чиннiсть
розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд О4 *our"" 2018 року Ns 5З7
3,

uПро внесення змiн до Складу мiжвiдомчоi
робочоТ групи з питань легалiзацii
виплати заробiтноi плати i зайнятостi населення та забезпечення
дотримання
державних гарантiй з оплати працi при ,щеснянськiй
в
MicTi Кисвi
районнiй
державнiй адмiнiстрацiЬ>.
4. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на першого
заступника голови ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ
I. Алексеенко.
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мiжвiдомчоi робочоi групи з питань легалiзацii зайнятостi та заробiтноi
плати,
забезпеченнrI дотримання державних гарантiй з оплати працi
при !еснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii

Алексеснко
Iрина МиколаIвна

перший заступник голови .щеснянськоi
районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, .ono"u
робочоi
групи

ФIЛОНЕНКО

нач€Lльник Управлiння соцiального захисту населення

Анастасiя
Володимирiвна

!еснянськоТ районноi

лисАк

нач€L[ьник вiддiлу iз соцiально-економiчних питань та

в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiт, заступник голови робочоi групи

Алла Миколаiвна

призначення пенсiй Управлiння соцiального захисту
населеннrI Щеснянськоi районнот в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii, секретар робочоi групи

ВАВРIЧИНА

начальник Фiнансового управлiння Щеснянськоi

валентина Михайлiвна

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

вЕтрикуш

заступник начаJIьника вiддiлу економiки !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiI

наталiя Василiвна

СГОРЧЕНКОВА
вапентина
Володимирiвна

головний спецiалiст вiддiлу обробки даних статистики
працi управлiння обробки даних демографiчноi та
соцiальноi статистики Головного управлiння
статистики у м. Киевi (за згодою)

КРУШИНСЬКА

фахiвець

олена IBaHiBHa

II категорii групи

заробiтноi плати
централiзованоi бухгалтерii Управлiння освiти
Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацii

люБАрЕIФ

Володимир
вiталiйович

остАшць

валентина Василiвна
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Управлiння майна Киiвськоi MicbKoI
ради
Профспiлок (за згодою)
нач€Llrьник

головний спецiалiст вiддiлу забезпечення наповненнrI

бюджетуМ 1фiнансово-економiчногоуправлiння

Головного управлiння Пенсiйного
фоrду УкраIни

в м. Кисвi (за згодою)

ПЕЧОНКIНА

Лариса Володимирiвна

заступник начаlrьника Управлiння - нач€UIьник
вiддiлу з питань чАЕС та внутрiшньо перемiщених
осiб Управлiння соцiагrьногъ захисry населення
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

полухIнА

леся Миколаiвна

головний державний iнспектор вiддiлу з питань
додержання законодавства застрахованих осiб,
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, з питань
дитячоi працi та iнших нормативно - правових akTiB
управлiння з питань працi ГоловногЬ управлiння

Щержпрацi у КиiЪськiй областi (за згодою)

СОЛОМЕНКО

тетяна Миколаiвна

заступник начапьника вiддiлу
страхув€lльниками

по роботi

зi

Лiвобережного вiддiлення Фонду
соцiального страхування Украiни
у м. Кисвi

(за згодою)

чулковА
олена олексiiвна

ШЕСТАКОВА
Катерина Юрiiвна

ЯРМОЛЕНКО
Зоя Iллiвна

головний державний

ревiзор iнспектор вiддiлу
адмiнiструваннrl податку на доходи
фiзичнйх осiб та
вiйськового
управлiння податкового
адмiнiстрування фiзичних осiб Головного
управлiння
ДПС у м. Кисвi (за згодою)

збору

член Громадськоi ради, голова асоцiацii <пiдприемств
органiзуючих харчування у навч€шьних закладах)) (за
згодою)

директор Щеснянськоi районнот фiлii Киiвського
мiського центру зайнятостi (за згодою)

Начальник Управлiння
соцl€Lпьного захисту населення

Анастасiя ФIЛоНЕнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

районноi

в

!еснянськоi

MicTi

Киевi

Nq фtg
Змiни
Положення
до
про мiжвiдомчу робочу групу з питань легалiзацiI виплати
заробiтноi плати i зайнятостi населення та забезпечення
дотримання державних
гарантiй з оплати працi при !еснянськiй
в
MicTi
Киевi державнiй
районнiй
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням
!еснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 04 вересня 2о|7
ро*у ль 494
кпро створення мiжвiдомчоi робочоi групи з питань легалiзацii
виплати
заробiтноi плати i зайнятостi населення та забезпечення
дотримання
державнИх гарантiй з оплати працi при.Щеснянськiй
районнiй
в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii> (даrri Полоiення)
1. Пункт 1 Положення викласти в такiй
редакцii:
<1, МiжВiдомча робоча група з питань легалiзацii
зайнятостi та заробiтноi
плати' забезпечення дотримання державних гарантiй з оплати
працi при
!еснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii (да.пl Мiжвiдомча
робоча група) с постiйно дiючим дорадчим органом, утвореним
Щеснянською
районною в MicTi Киевi державною адмiнi.rрuцi.,о.u.

2, У пiдпунктах

З та 4 пункту 4 Положення слова <щержавнот
службИ Украiню> замiнити словами <,ЩержавноI податковоi'служби фiскальноi
Украiнп.

3, Абзаци другий та третiй пункту б Положення викласти в такiй
редакцiТ:
<<головою Мiжвiдомчоi робочот групи е перший заступник
голови

,.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi д.рrпurпоi адмiнiстрацii.

ЩО складУ МiжвiдоМчоi робочоi

групи можуть входити представники
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi дф*u""оi адмiнiстрацii, Управлiння
СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ населення
.Щесн""""поi районноi в MicTi киевi дЁржавноi
адмiнiстрацii, Головного управлiння .rur"Ъr"*"
у м. Киевi, Щеснянськоi
Киiвського
районноТ фiлii
мiсъкого центру зайнятоЬтi, Головного
управлiння
м,
Киевi,.
Головного
дпС у
управлiння ПЪнсiйного фоrду УкраiЪи в м. Киевi,

Лiвобережного вiддiлення Фонду соцiального страхування
Украiни у м. Киевi, а
також за згодою представники об'еднань органiзацiй
роботодавцiв, профспiлок
та iнших громадських органiзацiй MicTa Киева.>.

4,

((три).

У

абзацi першому пункту 9 Положення слово ((двD) замiнити словом

2
5. Пункт 11
(1 1.

дiяльностi
захисту
адмiнiстрацii.>.

Начальник Управл
соцiального

ння викJIасти в такiй редакцiI:
iйне, iнформацiйне, маiерiально-технiчне забезпечення
робочоi групи здiйснюс Управлiння соцiального
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

-

населення

Анастасiя ФIЛоНЕНко

