
 

 

       

 

 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 19.06.2019р.  №______ 

 

З метою здійснення контролю за додержанням суб’єктами 

господарювання законодавства про оплату праці, легалізації заробітної плати та 

її своєчасної виплати, керуючись  п.1, ст.36, ст.40 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради 

РІШАЄ:  
 

1. Затвердити склад робочої групи з питань детінізації доходів, відносин у 

сфері зайнятості населення та погашення заборгованості із заробітної плати 

(додається). 

2. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 

07.10.2009 року №546 «Про затвердження Положення про міську комісію з 

питань погашення заборгованості з заробітної плати та забезпечення 

своєчасності сплати податків та зборів до місцевих бюджетів», додатки №4 та 

№24 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від      

16.12.2015 року №581 «Про затвердження нового складу допоміжних та 

дорадчих органів при виконкомі міської ради», рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 18.01.2017 року №5 «Про затвердження 

оновленого складу міської комісії з питань погашення заборгованості з 

заробітної плати та забезпечення своєчасності сплати податків та зборів до 

місцевих бюджетів», визнати такими, що втратили чинність. 

 

Міський голова                                                                    В. Москаленко  

 
Заступник міського голови                 

                                                                     О. Ясинецький 

Керуючий справами виконкому 

А.Охрімчук 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення 

І.Єсін 

Начальник юридичного відділу 

 Т. Камінська   

 

Про затвердження складу робочої групи з питань детінізації доходів, 

відносин у сфері зайнятості населення та погашення заборгованості із 

заробітної плати 

 
 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради   

                  від 19.06.2019 р. № _____     

 

СКЛАД 

робочої групи з питань детінізації доходів, відносин у сфері зайнятості 

населення та погашення заборгованості із заробітної плати 

 
Ясинецький Олександр Анатолійович  заступник міського голови, 

голова  робочої групи 
 

Єсін Ігор Володимирович заступник голови робочої групи, 

начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету 
 

Трофимчук Наталія Олександрівна секретар робочої групи, начальник  

відділу з питань праці управління 

праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

                                             члени групи:  

Жилін Олексій Васильович начальник управління економіки 

виконавчого комітету 
 

Харакоз Наталія Вікторівна директор Коростенського міського 

центру зайнятості (за згодою) 
 

Медина Олександр Петрович заступник начальника 

Коростенського управління 

Головного управління Державної 

фіскальної служби України у 

Житомирській області (за згодою) 
 

Павленко Олег Юрійович начальник відділу забезпечення 

наповнення бюджету Головного 

управління Пенсійного фонду 

України в Житомирській області (за 

згодою) 
 

Старовойт Михайло Володимирович начальник Коростенського відділу 

поліції Головного управління 

національної поліції Житомирської 

області (за згодою) 
 

Клименко Анатолій Степанович начальник Коростенського 

відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України у 

Житомирській області (за згодою) 
 



 

Капітанчук Олена Адамівна голова ГО «Коростенська 

регіональна асоціація приватних 

підприємців» (за згодою) 
 

Ярмолюк Руслан Володимирович голова ГО «Рада підприємців міста 

Коростеня» (за згодою) 
 

Луцишин Микола Іванович виконавчий директор ГО Асоціація 

«Рада керівників підприємств та 

організацій міста Коростеня 

Житомирської області» (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       А.Охрімчук 
 

 


