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                     № 32 

 

 

 

Про забезпечення в районі 

реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної 

плати 

 

 

Відповідно до статей 6, 16, 39  Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання протокольного доручення  Віце-прем’єр міністра 

України П.В.Розенка (протокол наради від 29 грудня 2016 року), 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 січня 2017 року 

№ 55 «Про забезпечення в області реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати»: 

1. Утворити районну міжвідомчу робочу групу з питання забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та 

затвердити її персональний склад (далі - робоча група) ( додається ). 

2.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та 

рекомендувати територіальним підрозділам центральних органів виконавчої 

влади: 

2.1 взяти під особистий контроль забезпечення у підвідомчих закладах та 

установах бюджетної сфери виконання вимог Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» та пункту 3
1
 Закону України «Про оплату праці» в 

частині запровадження мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в 

розмірі 3200 грн.; 

2.2 не допускати безпідставного скорочення штатних посад основних 

працівників бюджетних закладів та установ, переведення їх на скорочений 

робочий час чи запровадження роботи на неповну ставку. 

Відповідальним виконавцям підпунктів 2.1 та 2.2 надавати управлінню  

соціального захисту населення райдержадміністрації до 05 лютого, 05 березня, 

05 квітня 2017 року інформацію про результати проведеної роботи для 



узагальнення та подальшого інформування Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації до 10 лютого, 10 березня, 10 квітня 2017 року; 

2.3 запровадити протягом 1 кварталу 2017 року проведення щотижневого 

моніторингу шодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати 

праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, закладів 

охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення та інших 

бюджетних установ. 

2.4 Рекомендувати Головному державному інспектору управління 

Держпраці у Полтавській області ( Гармаш С.М.): 

посилити контроль за нарахуванням заробітної плати у розмірі не менше 

мінімального; 

 інформувати районну робочу групу про результати перевірок та вжиті 

заходи щомісячно до 10 числа, наступного за звітним місяцем; 

 забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

запроваджених фінансових санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб-

підприємців, які використовують найману працю, за порушення законодавства 

про працю. 

3. Рекомендувати Миргородській районній організації профспілки 

працівників агропромислового розвитку та Миргородській районній організації 

профспілки працівників освіти і науки України провести серед роботодавців та 

трудових колективів інформаційно-роз’яснювальну роботу  щодо необхідності 

запровадження мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2017 року у 

розмірі 3200 гривень та правових наслідків допущення порушень у сфері 

оплати праці. 

4. Управлінню  соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Шевченко О.І.) забезпечити висвітлення у друкованих та електронних засобах 

масової інформації ходу забезпечення підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Гуржія О.В. 

 

 

 

         Голова  

районної державної 

     адміністрації                                                                          Ю.КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

                                                                                          15.02.2017   №  32 
 

СКЛАД 

районної міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати 

 

Гуржій  

Олександр Васильович 

- заступник голови районної державної  

адміністрації, голова  робочої  групи 

Бакало 

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України в Полтавській області, 

заступник голови робочої групи (за згодою) 

Олійник 

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу платежів до пенсійної системи 

управління Пенсійного фонду України, секретар 

робочої групи (за згодою) 

 

Члени робочої групи: 

Гармаш 

Світлана Миколаївна 

- головний державний інспектор територіальної 

державної інспекції з питань праці у Полтавській 

області (за згодою) 

Соломаха 

Ірина Іванівна 

- Директор Миргородського міськрайонного центру 

зайнятості (за згодою) 

Дубина 

Євдокія Григорівна 

- начальник управління статистики в 

Миргородському районі (за згодою) 

Шевченко 

Ольга Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Федорко 

Ганна Григорівна 

- головний спеціаліст відділу агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

- голова районної організації профспілки працівників 

агропромислового комплексу (за  згодою) 

Павленко  

Лілія Петрівна 

- головний лікар комунального закладу 

«Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури і архіву 

райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Рудченко  

Олег Миколайович 

 начальник відділу освіти райдержадміністрації 

 
 

Керівник апарату 

райдержадміністрації        В.М.Хоменко 


