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Д Е П У Т А Т С Ь К Е  З В Е Р Н Е Н Н Я  

( П О В Т О Р Н О )  

 

В друге звертають з проханням виконати свої функціональні обов’язки 

в частині недопущення порушення конституційних та трудових прав 

працівників Дрогобицької міської ради.  

З поданої вами відписки № 1334/4/14-04 від 06.02.2019р., вбачається 

порушення чинного законодавства. А тому детально роз’яснюю Вам 

наступне. 

До мене надійшло звернення, яке належно оформлене згідно з 

вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян», працівників 

Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради з приводу 

порушення їх конституційних та трудових прав, зокрема в частині 

застосування до них систематичних засобів дисциплінарного стягнення як 

способу маніпуляції ними та особистої помсти керівництва, що призводить 

до невірності в нарахування заробітної плати. Такі дії керівництва  на думку 

заявників містять численні порушення процедури притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Також, як значиться у зверненні, має місце 

невірне нарахування та виплата заробітної плати працівникам (виплата 

заробітної плати за час відпустки, проведення повного розрахунку при 

звільненні, проведення індексації заробітної плати, проведення коригування 

заробітної плати за час відпустки, тощо). 

У зверненні значиться, що працівники побоюються переслідування з 

боку керівництва, а тому керуючись умовами статті 10 Закону України «Про 
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звернення громадян», в якій йдеться: «…  Не допускається розголошення 

одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи 

відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та 

іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається 

з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання 

громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає 

розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи….»  прізвище заявників в 

даному випадку не озвучую. 

Виходячи з описаного вище звертаються в черговий раз з проханням 

виконати свій обов’язок державного службовця, застосувати, надані 

Законами України повноваження в частині, детального вивчення питань 

дотримання законодавства про працю за період 2018-2019 роки в частині: 
 

1. Дотримання процедури накладення дисциплінарних стягнень 

протягом 2018 – 2019 років у Департаменту міського господарства 

Дрогобицької міської ради. 

2. Правильності нарахування та виплати заробітної плати за період 

2018-2019 роки; 

3. Правильності обчислення середнього заробітку для оплати 

заробітної плати за час відпустки, тощо (проведення коригування 

середнього заробітку, передбаченого Постановою КМУ №100 від 08.02 

1995 року); 

4. Дотримання строків виплати заробітної плати, в т.ч. за час 

відпустки та проведення повного розрахунку при звільненні; 

5. Правильності та своєчасності проведення індексації заробітної 

плати; 

6. Дотримання мінімальних держаних гарантій, визначених 

Законами України. 

У зв’язку з вищеозначеним, з метою проведення об’єктивної, 

детальної перевірки по викладених фактах, недопущення отримання 

чергової «відписки», вжиття всіх заходів в межах наданих повноважень, 

захисту конституційного та трудових прав працівників, 

Прошу:  

Першого адресата - 

1. Залучити спеціалістів Департаменту розвитку та експлуатації 

житлово-комунального господарства Львівської обласної 

державної адміністрації. 

2. Зважаючи на описане вище, перевірку проводити виключно в моїй 

присутності з метою запобігання непорозуміння та об’єктивності 

проведення такої. 

Другим адресатам на контроль, вжиття необхідних заходів. 
 

Контактний номер телефону 063- 5-77-77-10. 

 

Депутат 

Дрогобицької міської ради  

 

Балог О.Б. 
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