
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 21. 09. 2011   р.                                                                                             №  399 

 

Про створення робочої групи з 

питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості 

населення в Дніпровській районній 

в місті Києві державній 

адміністрації 

  

 Керуючись статтями 13, 16, 24 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України «Про оплату праці», на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 359-р 

«Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у 

сфері зайнятості населення», розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 978 

«Про створення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в м. Києві» та з метою забезпечення контролю за 

легалізацією заробітної плати та зайнятості населення: 

 

1. Створити робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації (далі - Робоча група) у складі згідно додатку. 

 

2. Робочій групі у своїй діяльності керуватися Положенням про робочу 

групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в 

м. Києві, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 978 

«Про створення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в м. Києві». 

 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови  Дніпровської   районної в місті Києві державної адміністрації 

Дейнегу О.П. 

 

       Голова                                    О.Шевчук 



 

 

Додаток  

до розпорядження голови Дніпровської  

районної  в місті Києві державної 

адміністрації 

                      21 вересня 2011 № 399            

Склад робочої групи 

з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Дейнега Ольга Петрівна - заступник голови Дніпровської районної                                                                        

в місті Києві державної адміністрації – голова  

робочої групи; 

Гуцол Олександр Євгенович - начальник Управління праці та соціального 

захисту населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації – 

заступник голови робочої групи; 

Тарасун Сергій Михайлович 

 

 

Члени робочої групи: 

- начальник відділу праці та зайнятості 

Управління праці та соціального захисту 

населення – секретар робочої групи. 

Лавров В’ячеслав Сергійович -  начальник      фінансового     управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Войтесяк Людмила Анатоліївна - головний державний податковий ревізор-

інспектор І рангу Державної податкової 

інспекції у Дніпровському районі міста Києва 

(за згодою); 

Божок Людмила Борисівна - начальник управління Пенсійного фонду 

України у Дніпровському районі міста Києва 

(за згодою); 

Лях Ганна Григорівна 

 

- директор Дніпровського районного центру 

зайнятості міста Києва (за згодою); 

Порхун Євген Миколайович -  оперуповноважений  відділу по боротьбі з 

економічною злочинністю Дніпровського 

районного управління Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ України в 

місті Києві (за згодою); 

Почапська Олександра 

Сергіївна 

- головний державний інспектор праці відділу 

контролю та нагляду за дотриманням 

законодавства про працю Територіальної 

державної інспекції праці в місті Києві (за 

згодою); 

Блудова Світлана Миколаївна - помічник прокурора  Дніпровської районної 

прокуратури міста Києва (за згодою). 

 

Керівник апарату                                                                 А.Павленко 

 


