
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про забезпечення виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2017 року № 295 «Деякі питання реалізації 

статті 259 Кодексу законів про працю та 

статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

16 травня 2019 року Старокостянтинів   № 151 

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

Шабельник Н.І. про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 

Кодексу законів про працю, відповідно до розпорядження міського голови від 

08 травня 2019 року № 77/2019-рк «Про надання права першого підпису 

Богачуку В.В.», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Шабельник Н.І.  

про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від            

26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу 

законів про працю та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» взяти до відома. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) до 01 січня 2020 року: 

1) продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу для юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та найманих осіб щодо недопущення фактів 

використання незадекларованої праці; 

2) на постійній основі проводити заходи з метою легалізації тіньової 

зайнятості населення та виплати заробітньої плати «в конверті»;
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3) вживати заходів щодо недопущення здійснення підприємницької 

діяльності без наявності державної реєстрації; 

4) проводити інспекційні відвідування, а також відвідування з метою 

інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про 

працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення 

трудових відносин відповідно до Порядку здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації 

статті 259 Кодексу законів про працю та статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської 

ради Камінську В.К. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                         підпис                                     В. Богачук 

 


