
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 03 квітня 2019 р.                          м. Біла Церква                                    № 57 Р 

 

 

 

 

Про проведення інспекційного відвідування  

 

Відповідно до п.19 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 05 квітня 2007 року №877, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія 

Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 18 грудня 2017 року №1104, Порядку 

здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №295, наказу Міністерства 

соціальної політики «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні 

заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість 

населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18 серпня 2017 року №1338,  на 

підставі   листа  Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України від 19 

березня 2019 року № 4950/13: 

1. Інспектору праці (начальнику відділу з питань охорони праці управління економіки 

Білоцерківської міської ради) Благій Ірині Сергіївні та інспектору праці (завідувачу сектору 

праці та трудових відносин відділу з питань охорони праці управління економіки 

Білоцерківської міської ради) Грищенко Аллі Миколаївні у період: 

1.1. з «04» квітня по «05» квітня 2019 року здійснити інспекційне відвідування на 

предмет додержання законодавства про працю, своєчасної та у повному обсязі оплати праці, 

додержання мінімальних гарантій в оплаті праці суб’єктом господарювання приватне 

підприємство  «Бізнес-тайм», код ЄДРПОУ 31179292 за адресою: бульвар Олександрійський, 

будинок 94, кімната 105, м. Біла Церква, Київська область, 09100; 

1.2. з «10» квітня  по «11» квітня 2019 року здійснити інспекційне відвідування на 

предмет додержання законодавства про працю, своєчасної та у повному обсязі оплати праці, 

додержання мінімальних гарантій в оплаті праці суб’єктом господарювання фізичною 

особою–підприємцем Омельченко Андрій Володимирович, код ІПН 2747309211 за адресою: 

вулиця Академіка Кримського, будинок 10,  квартира 85, м. Біла Церква, Київська область, 

09100. 

2. Результати перевірки оформити актом та, у разі виявлення порушень, приписом, 

протоколом про адміністративне правопорушення. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови                                                           В. Кошель 


