
Програма  
засідання «круглого столу» на тему: 

«Легалізація заробітної плати та зайнятості населення – один з важливих 
факторів соціальної стабільності в суспільстві»» 

 
Місце проведення:    зал засідань Ніжинської міської ради 
Дата проведення:    06 липня 2018 р. 
Початок роботи:    11.00 
Головує: Падалка Лідія Василівна –  директор Чернігівського  

обласного центру зайнятості 
 
Присутні:  
Осадчий Сергій Олександрович  – заступник Ніжинського міського голови,  
представники органів виконавчої влади, управління праці та соціального захисту 
населення, Держпраці, Державної фіскальної служби, органів Пенсійного Фонду, 
фахівці служби зайнятості, роботодавці  
 

1. Відкриття засідання. Вступне слово Осадчого Сергія Олександровича – 
заступника Ніжинського міського голови 
 
2. Про залучення інвестицій в економіку м. Ніжина та створення нових робочих 
місць 

 
Інформує:  Осадчий Сергій Олександрович - 

 заступник Ніжинського голови 
 
3. Ситуація на ринку праці Чернігівщини та вплив неформальної зайнятості і 
міграційних процесів на забезпечення потреб роботодавців у кадрах 
 

Інформує:  Падалка Лідія Василівна  –  
 директор 
 Чернігівського обласного центру зайнятості  

 
4. Легалізація заробітної плати і трудових відносин – соціальна захищеність 
громадян 

 
Інформує:– Хоменко Ірина Іванівна 

заступник начальника  
управління Держпраці в Чернігівській області 

 
5. Надання якісних соціальних послуг роботодавцям - один з пріоритетних 
напрямків роботи служби зайнятості  

 
Інформує: Лисобикова Людмила Миколаївна –  

начальник відділу  
організації надання послуг роботодавцям 
Чернігівського обласного центру зайнятості 

 



6. Про особливості сучасного ринку праці м. Ніжина  
    

Інформує: Власенко Володимир Васильович – 
     директор Ніжинської міськрайонної філії    
                                                  Чернігівського обласного центру зайнятості 
 
7. Зміни в законодавстві щодо пенсійного забезпечення громадян 

 
Інформує:  Севостьянчик Алла Володимирівна- 

начальник Ніжинського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України 

 
8. Проблеми легалізації  зайнятості і  тіньових заробітних плат та шляхи їх 
розв’язання  

 
Інформує: Тараненко Генадій Петрович - 

 начальник Ніжинської об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного управління  ДФС у 
Чернігівській області 

 
9.  Нове в наданні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 

  
 Інформує: Кулініч Валентина Михайлівна–   

начальник Управління праці та соціального захисту 
населення Ніжинської міської ради 

  
Участь в обговоренні:  
 

- з проблемних питань збереження і розвитку трудового потенціалу та 
можливих шляхів їх вирішення 

 Роботодавець –  Тарасенко Валерій Віталійович 
                                    директор ТОВ «ВТД «ТЕХНО-Т» 

 
- щодо умов розвитку підприємств  та можливостей підвищення соціальних 

гарантій працівників  
 Роботодавець – Зайко Лариса Олександрівна 
                              голова Громадської організації «Підприємець» 

 
Роботодавець – Шкурко Микола Пантелійович 
                             генеральний директор ТОВ ПВКФ «Сяйво», 
                             директор Благодійного фонду «Ніжен» 

 
Регламент роботи:з 11-00 до 13-00, 
для інформування до 10 хвилин, для виступів при обговоренні – до 5 хвилин 
 


