
 
 

 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  
 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Ч Е Т В Е Р ТА  С Е С І Я  
 

 РІШЕННЯ 
        

№ VIIІ/4/34                                                                             від 15 січня 2021 року 
 

Про виплату заробітної плати працівникам 

сільських рад, які реорганізовуються, та їх 

структурних підрозділів 
 

 

 У зв’язку з  відсутністю будь-яких нормативних актів,  які б регламентували 

порядок виплати заробітної плати працівникам сільських рад, які 

реорганізовуються, та їх структурних підрозділів, врахувавши норму Закону 

України від 06.10.2020 року № 3651-д  "Про внесення змін  до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій", що сформована територіальна громада є правонаступником 

всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади, 

керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. На період реорганізації сільських рад, які ввійшли до складу Збаразької 

територіальної громади, та їх структурних підрозділів (в т.ч. підприємств, 

установ та ін.)  виплату  заробітної плати працівникам цих установ  здійснювати 

за рахунок коштів міської ради по КПКВ 0110150 "Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад" в межах кошторису видатків, передбачених бюджетом на 2021 рік. 

2. Нарахування та виплату заробітної плати проводити відповідно до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 "Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших  органів" зі змінами, 

Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік", наказу Міністерства праці 

України від 02.10.1996 року № 77 зі змінами, розпоряджень міського голови. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансово-господарського відділу виконкому міської ради. 

 

Збаразький міський голова       Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ  

 

 


