
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20.04.2021  № 85  

с. Руська Поляна 
 

 

Про внесення змін до складу комісії з питань дотримання  

законодавства про працю щодо легалізації 

зайнятості населення та забезпечення виплати  

заробітної плати 
 

 

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради та змінами депутатського складу 

Руськополянської сільської ради, з  метою забезпечення виконання дохідної 

частини бюджету Руськополянської сільської ради, здійснення контролю за 

дотриманням  вимог законодавства суб’єктами господарювання, щодо 

легалізації зайнятості населення, що свою чергу зумовить збільшення 

надходжень платежів до місцевого бюджету та забезпечення соціального 

захисту працівників підприємств, установ та організацій   усіх форм 

власності, фізичними особами підприємцями, що здійснюють діяльність на 

території Руськополянської сільської ради, керуючись  п. 3 ст. 18 та п.3 ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 

комітет: 

ВИРІШИВ 

1. Внести зміни до складу  комісії з питань дотримання законодавства 

про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення 

виплати заробітної плати на території Руськополянської сільської 

ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 04.03.2019 

року № 49, виклавши додаток №1 в новій редакції. 

2. Рішення виконавчого комітету від 22.11.2019 року № 164 вважати 

таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю.А. 

 

 

Сільський голова                                                  Олег ГРИЦЕНКО 

                                                                                 

                      

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030969.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030969.html


 

Додаток 1 

                                         до рішення 

виконавчого комітету Руськополянської  

               сільської ради  

від 20.04.2021 № 85 

  

СКЛАД 

комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації 

зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати на 

території Руськополянської сільської ради 

 

Хряпак Юлія Сергіївна Голова комісії, начальник фінансового управління 

Руськополянської сільської ради 

Половинка Яна Іванівна Секретар комісії, спеціаліст І-ї категорії відділу 

планування доходів, видатків та фінансування 

бюджетної та виробничої сфери Фінансового 

управління Руськополянської сільської ради 

Члени комісії: 

Кривошея Олександр 

Іванович 

Староста с. Дубіївка 

Чередніченко Вікторія 

Вікторівна 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Шаталов Андрій 

Євгенійович 

Начальник відділу правопорядку, безпеки громадян, 

цивільного захисту, охорони праці, запобігання 

корупції, зв’язків з правоохоронними органами та 

оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Болотюк Валентина 

Григорівна 

Начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Ровнягіна Яна Юріївна Заступник начальника відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Сокуренко Лідія 

Миколаївна 

Депутат Руськополянської сільської ради 

 

Секретар виконкому                                                    Надія ШПАК 


