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             Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», рішення другої сесії VIII 

скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 «Про бюджет 

Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення першої сесії 

VІІІ скликання Коростенської міської ради від 10.12.2020р. №16 «Про початок 

реорганізації Берестовецької, Бехівської, Васьковицької, Дідковицької, Каленської, 

Кожухівської, Малозубівщинської, Мединівської, Межиріцької, Михайлівської, 

Новаківської, Обиходівської, Сарновицької, Сингаївської, Стремигородської, 

Ходаківської, Холосненської, Хотинівської сільських рад шляхом приєднання до 

Коростенської міської ради», рішення четвертої сесії VIII скликання Коростенської 

міської ради від 25.02.2021р. №155 «Про затвердження передавальних актів 

Берестовецької сільської ради (ЄДРПОУ 04347893), Бехівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04347901), Васьковицької сільської ради (ЄДРПОУ 13559401), 

Дідковицької сільської ради (ЄДРПОУ 04347953), Каленської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської сільської ради (ЄДРПОУ 04347976), 

Малозубівщинської сільської ради (ЄДРПОУ 04347427), Мединівської сільської 

ради (ЄДРПОУ 04348007), Межиріцької сільської ради (ЄДРПОУ 04348013), 

Михайлівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), Новаківської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348059), 

Сарновицької сільської ради (ЄДРПОУ 04348094 ), Сингаївської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04346244), Стремигородської сільської ради (ЄДРПОУ 04348119), 

Ходаківської сільської ради (ЄДРПОУ 04348148), Холосненської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348154), Хотинівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348160), що 

приєднуються шляхом реорганізації до Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 

13576977)» керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

Про передачу Коростенською міською радою до виконавчого комітету 

Коростенської міської ради зобов’язань з оплати праці та нарахувань на 

оплату праці по звільненим працівникам сільських рад, які приєднані до 

Коростенської міської ради 

 



 

 

РІШАЄ: 

 

1. Виконавчому комітету Коростенської міської ради прийняти кредиторську 

заборгованість по оплаті праці та нарахування на оплату праці  від Коростенської 

міської ради, яка виникла на підставі передавального акту затвердженого рішенням 

четвертої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №155 

«Про затвердження передавальних актів Берестовецької сільської ради (ЄДРПОУ 

04347893), Бехівської сільської ради (ЄДРПОУ 04347901), Васьковицької сільської 

ради (ЄДРПОУ 13559401), Дідковицької сільської ради (ЄДРПОУ 04347953), 

Каленської сільської ради (ЄДРПОУ 04347960), Кожухівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04347976), Малозубівщинської сільської ради (ЄДРПОУ 04347427), 

Мединівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348007), Межиріцької сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348013), Михайлівської сільської ради (ЄДРПОУ 04348036), 

Новаківської сільської ради (ЄДРПОУ 04348042), Обиходівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348059), Сарновицької сільської ради (ЄДРПОУ 04348094 ), 

Сингаївської сільської ради (ЄДРПОУ 04346244), Стремигородської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348119), Ходаківської сільської ради (ЄДРПОУ 04348148), 

Холосненської сільської ради (ЄДРПОУ 04348154), Хотинівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04348160), що приєднуються шляхом реорганізації до Коростенської 

міської ради (ЄДРПОУ 13576977)». 

2. Зобов’язати виконавчий комітет Коростенської міської ради  провести 

розрахунки по оплаті праці та нарахувань на оплату праці зі звільненими 

працівниками сільських рад, які приєднані до Коростенської міської ради, згідно 

переданих первинних документів, за рахунок коштів Коростенської територіальної 

громади, фонду соціального страхування України та коштів відповідно до Закону 

України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

3. У зв’язку з закінчення повноважень на виборній посаді секретаря 

Васьковицької сільської ради виплатити Ущапівській Людмилі Олексіївні на період 

працевлаштування, але не більше 6 місяців, середню заробітну плату, яку вона 

одержувала у Васьковицькій сільській раді, а у разі працевлаштування виплату 

заробітної плати припинити. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

виконавчому комітету Коростенської міської ради здійснити усі відповідні дії згідно 

з чинним законодавством України. 

5.  Дане рішення винести на розгляд та затвердження міської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Ясинецького. 

 

Міський голова                                                   Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 


