
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

          9 лютого 2022                         Стрий                                №19

Про внесення змін в склад робочої групи
з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення

Керуючись ст. ст. 17, 18, 34, 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання надмірного тиску на суб’єктів 
господарювання», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
05.09.2018 № 649-р « Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері 
зайнятості населення», з метою легалізації трудових відносин між 
роботодавцями та найманими працівниками, легалізації заробітної плати, 
дотримання законодавства в частині виплати заробітної плати:

1. Внести зміни в склад робочої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 07.12.2021р. № 256 «Про створення робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення»

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Михайла Журавчака.

Міський голова                                                                   Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                             Додаток
                                                                                                   до розпорядження міського голови

                                                                                                   09.02.2022 № 19

СКЛАД
        Робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення

Журавчак Михайло Юрійович       - заступник міського голови, голова  робочої групи;
Маковська Ольга Василівна           - заступник начальника Стрийського відділу податків і          

                                                               зборів з фізичних осіб управління податкового 

                                                               адміністрування ГУ ДПС у Львівській області,

             заступник голови робочої групи;      
Комаричко Павло Петрович           - головний спеціаліст-інспектор праці виконавчого 

                                                               комітету Стрийської міської ради, секретар робочої  групи 
                                                                  
                                                                   Члени робочої групи
Зубрицька Наталія Василівна         - начальник відділу праці та соціально-трудових відносин 

                                                                виконавчого комітету Стрийської міської ради;

Засанська Наталія Мирославівна   - начальник служби захисту прав споживачів, торгівлі та 

                                                                побутового обслуговування виконавчого комітету 

                                                                Стрийської міської ради;   

Яцишин Оксана Ігорівна                 - начальник відділу обслуговування №4 (сервісний центр  

                                                               Управління обслуговування громадян Головного управління 

                                                               Пенсійного фонду України у Львівській області;

Федоришин Любов Богданівна       - начальник відділу взаємодії з роботодавцями

                                                               Стрийського міськрайонного центру зайнятості;

Вовк Наталя Миронівна                  - ГДРІ Стрийського відділу адміністрування податків і зборів 

                                                               з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 

                                                               управління податкового адміністрування фізичних осіб 

                                                               ГУ ДПС у Львівській області;         

Яворський Роман Вікторович       - Старший ДОП відділу превенції ПП Стрийського РУП ГУНП 

                                                              у Львівській області;

Зарічна Тетяна Сергіївна                - головний спеціаліст з питань трудових ресурсів та 

                                                              зайнятості відділу праці та соціально-трудових відносин

                                                              виконавчого комітету Стрийської міської ради.

Заступник міського голови                                                 Христина ГРЕХ


