
 

 

 
УКРАЇНА 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я № 4- 150 -VІІІ 

(четвертої сесії восьмого скликання) 
 

27 січня 2021 року  
смт Сосниця                                        

 

Про виплату середньої 
заробітної плати на період 

 працевлаштування 

 
 

Відповідно до частини 5 статті 12, статті 25, пункту 27 частини 1 статті  
26, частини 1 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч.2 статті 33  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
рішення першої сесії восьмого скликання від 02.12.2020 року № 1-1-VІІІ «Про 
початок повноважень депутатів Сосницької селищної ради», рішеннь другої 
сесії восьмого скликання від 16 грудня 2020 року № 2-21-VIIІ «Про 
реорганізацію Козляницької сільської ради», № 2-25-VIIІ «Про реорганізацію 
Лавської сільської ради», № 2-28-VIIІ «Про реорганізацію Спаської сільської 
ради», № 2-29-VIIІ «Про реорганізацію Вільшанської сільської ради»,  
розглянувши заяви Моїка В.П.,  Пантелієнко Н.Ф.,  Слюти Т.М., Герасименка 
М.І.  із доданими до неї документами, враховуючи рішення   постійної комісії 
селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку громади ( Ткач А.Л.), Сосницька селищна рада 
вирішила: 

 

1 Виплатити МОЇКУ Володимиру Петровичу, середню заробітну плату на 
період працевлаштування (але не більше шести місяців) з 03 грудня 2020 року 
по 03.06.2021 року включно. 

2.  Виплатити СЛЮТІ Тетяні Миколаївні, середню заробітну плату на 
період працевлаштування (але не більше шести місяців) з 03 грудня 2020 року 
по 03.06.2021 року включно. 

3.  Виплатити  ГЕРАСИМЕНКУ Миколі Івановичу , середню заробітну 
плату на період працевлаштування (але не більше шести місяців) з 03 грудня 
2020 року по 03.06.2021 року включно. 

4.Розглянути питання виплатити ПАНТЕЛІЄНКО Надії Федорівні, 
середню заробітної плати на період працевлаштування (але не більше шести 
місяців) на засіданні постійної комісії селищної ради з питань власності, 
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку громади ( Ткач 
А.Л.) та наступній сесії селищної ради. 



5. Відділу  бухгалтерського обліку та звітності (Кочубей Л.І.) провести 
нарахування та виплату середньої заробітної плати на період 
працевлаштування з 03.12.2020 року по 03.06.2021 року включно Моїку В.П.,  
з 03.12.2020 року по 03.06.2021 року включно Пантелієнко Н.Ф.,  з 03.12.2020 

року по 03.06.2021 року включно Слюті Т.М., з 03.12.2020 року по 03.06.2021 
року включно Герасименку М.І.   

 7. Громадянам Моїку В.П.,  Слюті Т.М., Герасименку М.І.  у випадку 
працевлаштування повідомити відділ   бухгалтерського обліку та звітності 
Сосницької селищної ради про припинення виплати середньої заробітної 
плати на період працевлаштування, для цього щомісяця надавати у Відділ  
бухгалтерського обліку та звітності підтверджуючі документи: свою трудову 
книжку або довідку з Центру зайнятості. 

         8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ   
бухгалтерського обліку та звітності (Кочубей Л.І.) та  на постійну комісію 
селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку громади ( Ткач А.Л.). 
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        Селищний  голова                                                                 Андрій ПОРТНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


