
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
                               м.Покровськ 

 

Про затвердження нового складу робочої групи з підвищення рівня оплати праці, 

додержання законодавства про працю, забезпечення податкових та бюджетних 

надходжень та платежів  

 

З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між 

роботодавцем та найманими працівниками, посилення контролю, попередження та 

недопущення порушень строків і розмірів виплати заробітної плати, підвищення рівня 

оплати праці та мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості населення, 

погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових і бюджетних 

надходжень та платежів, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання інших норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати, на виконання розпорядження КМУ від 05.09.2018 № 649-р «Про 

заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», у зв’язку з 

кадровими змінами, керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України» (зі змінами), виконавчий комітет  

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий склад робочої групи з підвищення рівня оплати праці, 

додержання законодавства про працю, забезпечення податкових та бюджетних 

надходжень та платежів (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про робочу групу з підвищення рівня оплати праці, 

додержання законодавства про працю, забезпечення податкових та бюджетних 

надходжень та платежів (додаток 2).  

3. Рішення виконавчого комітету від 18.02.2021 № 41 «Про затвердження нового 

складу робочої групи з підвищення рівня оплати праці, додержання законодавства про 

працю, забезпечення податкових та бюджетних надходжень та платежів та 

затвердження Положення про неї» визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Р. Требушкін 

 



Додаток  1                    

до рішення виконавчого  комітету міської ради 

від ___________№______ 

 

СКЛАД 

робочої  групи з підвищення рівня оплати праці, додержання законодавства про працю, 

забезпечення податкових та бюджетних надходжень  та  платежів 

 

Зінченко  

Анатолій Миколайович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії 

 

 

Соловйова  

Марія Олександрівна 

- завідувач сектору державного контролю за додержанням 

законодавства про працю та охорони праці міської ради, 

заступник голови комісії 

 

Колобова  

Євгенія Валеріївна 

- завідувач сектору підприємництва, секретар комісії 

 

 

                        Члени робочої  групи: 

Антипенко  

Олександр Вікторович 

- начальник КП «Муніципальна служба правопорядку» 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Арзуманов  

Леонід Георгійович 

 

- начальник Покровського відділу по роботі з податковим 

боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС 

у Донецькій області (за згодою) 

 

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

 

- начальник управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

 

 

Воробйова 

Олена Василівна 

 

- головний спеціаліст з питань праці та соціально - трудових 

відносин управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

 

Добровольський 

Олександр Олександрович 

 

- директор Департаменту фінансово-економічної політики 

та управління активами Покровської міської ради 

 

 

Дробна  

Наталія Анатоліївна 

 

- головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення 

бюджету №4 фінансово-економічного управління ГУ ПФУ 

в Донецькій області (за згодою) 

 

Звягільський  

Михайло Якович 

 

- начальник відділу контролю західного напрямку 

управління з питань праці Східного міжрегіонального 

управління Державної служби України з питань праці (за 

згодою) 

Ієвлєв  

Євген Сергійович 

 

- начальник відділу промисловості та АПК Покровської 

міської ради 

 

Кудрінський  

Михайло Сергійович 

 

- начальник Покровського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального 

Міністерства юстиції (м. Харків) (за згодою) 



 

 

Порецька  

Юлія Миколаївна 

 

- начальник управління фінансово-економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

 

 

Радченко  

Тетяна Миколаївна 

 

- директор Покровського міського центру Донецької області 

(за згодою) 

 

 

Рисований 

Павло Геннадійович 

  

- начальник Покровського відділу податків і зборів з 

фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 

управління податкового адміністрування фізичних осіб (за 

згодою) 

 

 

Солоннікова 

Агеліна Георгіївна 

- начальник Покровського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Донецькій області (за згодою) 

 

 

Шевченко  

Михайло Станіславович 

 

 

- головний державний ревізор – інспектор Покровського 

відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення 

камеральних перевірок управління податкового 

адміністрування фізичних осіб (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                                              А. Жук 

 


