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ПЛАН 

спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в місті Бережани 

 

№ з/п Назва заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Мінімізація податкових зобов’язань через неналежне оформлення трудових відносин 

1. Організація та проведення перевірок з питань: 

- виявлення нелегальних трудових відносин 

суб’єктів господарювання з найманими працівниками; 

- дотримання трудового законодавства при прийомі 

на роботу; 

- здійснення ефективного державного нагляду за 

додержанням законодавства про працю в частині 

оплати праці не нижче мінімального рівня, ліквідації 

заборгованості із виплати заробітної плати; 

- своєчасності та повноти сплати до бюджету 

податку на доходи найманих працівників; та єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

- оформлення та передачі матеріалів в 

Територіальну державну інспекцію з питань праці в 

області 

сектор економіки Бережанської міської 

ради спільно з управлінням соціального 

захисту населення Бережанської районної 

державної адміністрації, районний центр 

зайнятості, Бережанське відділення 

Козівської ОДПІ ГУ Державної фіскальної 

служби у Тернопільській області 

постійно 

2. Налагодження  роботи щодо збирання, узагальнення, 

аналізу та взаємообміну інформацією про чисельність 

та фонд оплати праці працівників, фактичні витрати на 

оплату праці, з яких сплачуються внески та збори до 

Пенсійного  фонду України і фондів 

загальнообов’язкового державного соціального 

сектор економіки Бережанської міської 

ради, управління соціального захисту 

населення Бережанської районної 

державної адміністрації 

постійно 



страхування, та використання зазначеної інформації під 

час формування планів проведення перевірок суб’єктів 

господарювання 

3. Активізації роботи обласної та районної тимчасової 

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат на підприємствах, в установах 

та організаціях міста Бережани шляхом заслуховування 

керівників підприємств, які допустили заборгованість 

по заробітній платі та порушують законодавства про 

оплату праці. 

сектор економіки Бережанської міської 

ради, управління соціального захисту 

населення Бережанської районної 

державної адміністрації 

постійно 

4. Налагодження постійної системної роботи обласної та 

районної робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати, зайнятості населення шляхом 

здійснення обстежень та перевірок суб’єктів 

господарювання 

сектор економіки Бережанської міської 

ради, управління соціального захисту 

населення Бережанської районної 

державної адміністрації 

постійно 

5. Здійснення скоординованого комплексу заходів щодо 

виводу з “тіні” підприємств фізичних та юридичних 

осіб, які використовують найману працю. 

Запровадження обов’язкової реєстрації працюючих, 

найманих робітників, зайнятих у малому бізнесі 

шляхом укладання трудових договорів між 

працівниками та суб’єктами підприємництва 

управління соціального захисту населення 

Бережанської районної державної 

адміністрації, Бережанський районний 

центр зайнятості 

постійно 

6. Реалізація заходів щодо запобігання настанню 

безробіття: 

- створення нових та збереження діючих робочих місць; 

- контроль за поданням підприємствами, організаціями 

та установами інформації про вакантні посади та вільні 

робочі місця; 

- ведення соціально-відповідального бізнесу; 

- сприяння розвитку підприємництва 

 

Виконавчий комітет Бережанської міської 

ради, сектор економіки Бережанської 

міської ради, Бережанський районний 

центр зайнятості 

постійно 

7. Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів управління соціального захисту населення постійно 



господарювання, що мають значні валові доходи, але 

офіційно виплачують заробітну плату на рівні або 

меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати 

районної державної адміністрації 

 

8. Проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи з 

роботодавцями про можливість компенсації витрат на 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування при створенні нових робочих 

місць і працевлаштування на них безробітних за 

направлення районного центру зайнятості, а також 

щодо підвищення рівня заробітної плати та легального 

використання робочої сили. 

районний центр зайнятості, Бережанське 

відділення Козівської ОДПІ ГУ Державної 

фіскальної служби у Тернопільській 

області, управління Пенсійного фонду 

України в Бережанському районі 

постійно 

9. Проведення серед населення інформаційно-

роз’яснювальної роботи, зокрема шляхом розміщення 

соціальної реклами щодо економічних, соціальних та 

етичних переваг отримання легальних доходів 

сектор економіки Бережанської міської 

ради, районний центр зайнятості, 

Бережанське відділення Козівської ОДПІ 

ГУ Державної фіскальної служби у 

Тернопільській області, управління 

Пенсійного фонду України в 

Бережанському районі 

постійно 

10. Проведення моніторингу середньооблікової  

чисельності працівників на підприємствах з низькою 

середньомісячною оплатою праці та значним падінням 

обсягів виробництва 

сектор економіки Бережанської міської 

ради, управління соціального захисту 

населення Бережанської районної 

державної адміністрації 

постійно 

2. Незаконна експлуатація виробничих об’єктів на надр міста Бережани 

1. Оформлення прав на земельні ділянки, на яких 

розміщені виробничі об’єкти та надр міста Бережани 

земельний відділ Бережанської міської 

ради 

постійно 

3.  Детінізація економічних процесів у сфері будівництва  

1. Проведення перевірок щодо законності експлуатації 

об’єктів будівництва, виявлення фактів експлуатації 

об’єктів без здачі їх в експлуатацію 

відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування і 

архітектури  Бережанської міської ради 

постійно 

 4. Детінізація в агропромисловому комплексі та екологічній сфері 

1. Проведення моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення державної влади 

земельний відділ  Бережанської міської 

ради 

постійно 

2. Оперативне реагування на факти виробництва та реалі- управління Держпродспожив служби   постійно 



зації продуктів харчування із сировини, яка не має сер-

тифікатів походження та інших супровідних  докуме-

нтів. Контролювання і проведення  моніторингу 

впровадження систем управління безпечністю харчових 

продуктів на підприємствах – виробниках відповідно до 

Закону України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” 

в Бережанському районі, Козівське 

міжрайонне управління Головного 

управління Держсанепідслужби у 

Тернопільській області 

3. Сприяння підприємствам міста Бережани  у 

впровадженні систем управління якістю, екологічного 

керування, систем управління безпекою та охороною 

праці 

управління Держпродспожив служби   

в Бережанському районі, Козівське 

міжрайонне управління Головного 

управління Держса-непідслужби у 

Тернопільській області 

постійно 

5. Детінізація економічних процесів у бюджетній сфері  

1. Посилення контролю за цільовим законним та 

ефективним використанням бюджетних коштів, які 

спрямовуються на утримання бюджетних установ та 

реалізацію цільових регіональних програм розвитку 

фінансове управління Бережанської 

міської ради 

постійно 

2. Організувати приведення власних нормативно-

правових актів у відповідність із Законом України  

“Про публічні закупівлі” 

 виконавчий комітет Бережанської міської 

ради 

 

3. Забезпечення ефективного та прозорого здійснення 

закупівель, створення конкурентного середовища у 

сфері публічних закупівель, запобігання проявам 

корупції у цій сфері, розвиток добросовісної 

конкуренції шляхом здійснення державних закупівель з 

використанням електронної системи “PROZORRO” 

відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, відділ культури, 

туризму та релігій, відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської ради 

 

6. Контроль за виконанням плану спільних заходів 

1. Проводити аналіз спільних заходів з питань детінізації 

економічних процесів в місті Бережани та про 

проведену роботу інформувати  сектор економіки 

Бережанської міської ради 

відповідальні виконавці плану спільних 

заходів 

щокварталу 

до 05 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 



2. Про результати виконання плану спільних заходів 

інформувати  департамент економічного розвитку і 

торгівлі обласної державної адміністрації 

сектор  економіки Бережанської міської 

ради 

щокварталу 

до 15 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 

 

           Керуючий справами (секретар)виконавчого 

           комітету Бережанської міської ради                                                                                   О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

                        І.С. Градовський 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

 

 

 

 


