
УКРАЇНА

ДИМИТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_______________ Димитров №________

Про підсумки роботи щодо легалізації
зайнятості населення та найманої праці

Заслухавши  інформацію  заступника  начальника  державної  податкової  інспекції  –
начальника Димитровського відділння Красноармійської  об’єднаної  Державної  податкової
інспекції  Донецької  області  Державної  податкової  служби  України  Міленіна  О.В.  «Про
підсумки  роботи  щодо  легалізації  зайнятості  населення  та  найманої  праці»,  виконавчий
комітет відмічає, що в рамках проведення програми легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення ДПА у Донецькій області було направлено для відпрацювання списки
громадян, які не отримують доходи. (5980 чол.)

Станом на 01.01.12 по ДПІ у м. Димитрові відпрацьовано 1047 чол., або 17,5%  від
загальної кількості громадян, які направлені до відпрацювання.

За результатами проведеної роботи у 2011 році легалізована праця 162 громадян, до
бюджету додатково надійшло 45,7 тис.грн., в тому числі:

- з 109 громадянами роботодавці оформили трудові відношення, додатково надійшло
31,6 тис.грн.;

-  53  громадянина зареєструвалися фізичними особами -  підприємцями,  додатково
надійшло податків 14,1 тис.грн.,

Протягом січня – травня 2012 року відпрацьовано  3 311 чоловік. 
- з 381 громадянами роботодавці оформили трудові відношення, додатково надійшло

92,6 тис.грн.;
-  20  громадянина зареєструвалися фізичними особами -  підприємцями,  додатково

надійшло податків 6,6 тис.грн.,
-  29 громадянами було самостійно надано декларації про доходи та задекларовано 7,7

тис.грн.
Постійно  проводиться  аналіз  інформаційних  баз  управління  Пенсійного  фонду

України в місті Димитрові , димитровського центру зайнятості.
 Разом  з  виконкомом  та   громадськими  організаціями  проводилась  масово  –
роз’яснювальна   робота  з  питання  легалізації  трудових  відносин.  Проводиться  робота  з
підприємствами  з  питання  підвищення  рівня  заробітної  плати.  В  результаті  розгляду  23
підприємства  підвищили  рівень  заробітної  плати,  додатково  до  бюджету  надійшло
56,1тис.грн.  

Керуючись  ст.ст.  21,23,24,38  розділу  III Кодексу  законів  про  працю  України,
п.п.2,3  «а»  ст.27  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий
комітет міської ради

ВИРІШИВ:



1.Інформацію  заступника  начальника  державної  податкової  інспекції  –начальника
Димитровського  відділння  Красноармійської  об’єднаної  Державної  податкової  інспекції
Донецької області Державної податкової служби Міленіна О.В. «Про підсумки роботи щодо
легалізації зайнятості населення та найманої праці» прийняти до відома.

2. Відзначити, що в місті Димитрові:
2.1.Проводиться  комплексна  робота  щодо  легалізації  найманої  праці  та  заробітної

плати.
2.2.Станом  на  01.06.2012  року  відпрацьовано  73%  населення,  яке  деякий  час  не

отримувало доходів, додатково до бюджету надійшло 190,6 тис.грн.   
2.3. Рекомендувати робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення активізувати роботу щодо виявлення неоформлених трудових відносин
та сприяти збільшенню рівня оплати праці в малому бізнесі.

2.4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Пономаренка О.Г.

Міський голова Р.В.Требушкін
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