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Законодавча база
 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280-97/ВР

(Закон № 280)

 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. №
2493-III (Закон № 2493)

 ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення
територій та адміністративних центрів територіальних громад» від
16.04.2020 р. № 562-IX (Закон № 562)

 ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування
та районних державних адміністрацій»

 Кодекс законів про працю України (КЗпП)

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Що відбувається після перших виборів?
набувають повноважень новообрані сільські, селищні, міські ради та

сільські, селищні, міські голови

Внаслідок цього:

 припиняються повноваження сільських, селищних, міських рад,
сільських, селищних, міських голів, старост (пп. 4 п. 2 розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону № 562)

 не пізніше завершення другої сесії новообраної ради починається
процедура реорганізації ОМС, які увійшли до складу громади (пп. 8 п.
6-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 280)

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Що відбувається після перших виборів?

припинення повноважень осіб, які займають виборні посади:

 які обиралися на місцевих виборах (сільські, селищні, міські голови; старости сіл, 
селищ) 

 які обиралися відповідною радою (секретарі сільських, селищних, міських рад) 

 які затверджувалися відповідною радою (заступники сільських, селищних, 
міських голів з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючі справами (секретарі) 
виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад)

набуття повноважень особами, які займають виборні посади: 

 які обираються на місцевих виборах (сільські, селищні, міські голови) 

 які обираються відповідною радою (секретарі сільських, селищних, міських рад) 

 які затверджуються відповідною радою (заступники сільських, селищних, міських 
голів з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючі справами (секретарі) 
виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад; старости)

попередження про наступне вивільнення (переведення на іншу 
роботу/звільнення) інших працівників органів місцевого самоврядування (посадові особи 
місцевого самоврядування, службовці,  обслуговуючий персонал)

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Припинення повноважень осіб, 
які займають виборні посади

Виборні посади - посади, на які особи обираються на місцевих виборах, 
обираються або затверджуються відповідною радою (ст. 3 та 10 Закону 
№ 2493) 

 сільський, селищний, міський голова

 староста

 секретар сільської, селищної, міської ради

 заступники сільського, селищного, міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

 керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті ради

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Сільський, селищний, міський голова 

повноваження сільських, селищних, міських голів громад, які
увійшли до складу громад, території яких затверджено КМУ на
підставі Закону № 562, припиняються згідно пп. 4 п. 2 розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону № 562

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

7 17 11 2020 Повноваження припинено, пп. 4 п. 2 розділу II Рішення селищної 
    «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення ради від 
    змін до деяких законів України щодо визначення 17.11.2020 р. № 1.  
    територій та адміністративних центрів  
    територіальних громад».  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б.  
      

  



Секретар сільської, селищної міської ради

повноваження сільських, селищних, міських рад громад, які увійшли
до складу громад, території яких затверджено КМУ на підставі
Закону № 562, припиняються згідно пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону № 562

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

7 17 11 2020 Повноваження припинено, пп. 4 п. 2 розділу II Рішення селищної 
    «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення ради від 
    змін до деяких законів України щодо визначення 17.11.2020 р. № 1.  
    територій та адміністративних центрів  
    територіальних громад».  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б.  
      

  



Староста

повноваження старост громад, які увійшли до складу громад,
території яких затверджено КМУ на підставі Закону № 562,
припиняються згідно пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Закону № 562

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

7 17 11 2020 Повноваження припинено, пп. 4 п. 2 розділу II Рішення селищної 
    «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення ради від 
    змін до деяких законів України щодо визначення 17.11.2020 р. № 1.  
    територій та адміністративних центрів  
    територіальних громад».  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б.  
      

  



Особи, які займають виборні посади, входять до складу 
виконкому (працюють у ньому на постійній основі) 

 заступники сільського, селищного, міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

 керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті ради

звільняються на підставі ч. 1 ст. 51 Закону № 280:

виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її
створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною
радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради,
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її
виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового
складу виконавчого комітету

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Особи, які займають виборні посади, входять до складу 
виконкому (працюють у ньому на постійній основі) 

Рішення ради про сформування нового складу виконавчого комітету буде
підставою для звільнення осіб, які займають ці посади як у раді-
адміністративному центрі, так і у всіх радах, які увійшли до громади

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

10 17 11 2020 Повноваження припинено у зв’язку із закінченням  Рішення селищної 
    строку повноважень виконавчого комітету селищної  ради від 
    ради, ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве  17.11.2020 р. № 9.  
    самоврядування в Україні».   
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б.  

  



Набуття повноважень особами, обраними/затвердженими 
на виборні посади

Сільський, селищний, міський голова 

 згідно ч. 1 ст. 42 Закону № 280 повноваження новообраного сільського,
селищного, міського голови починаються з моменту складення ним Присяги
відповідно до Закону № 2493 (стаття 11) на пленарному засіданні
відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною
територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його
обрання та реєстрації

 згідно абз. 6 ст. 11 Закону № 2493 особи, які вперше були обрані на посади
сільських, селищних, міських голів, складають Присягу на сесії відповідної
ради

у зв’язку із цим та для запобігання випадків оскарження моменту набуття 
повноважень рекомендуємо складати Присягу незалежно від того, чи 

складалася вона раніше

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Сільський, селищний, міський голова 

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

 
ПРИСЯГА 

посадової особи місцевого самоврядування 
 

Я,_Петренко Петро Петрович________________________________ 
                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та 
народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у 
життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові 
обов'язки. 

Присягу складено на першому пленарному засіданні першої сесії Петрівської селищної ради 8 
скликання.  

 
17 листопада 2020 року                                                                     / Петренко П.П. 
                                                               (підпис) 

 
 



Сільський, селищний, міський голова 

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 особа, яка до виборів займала посаду голови у цьому ОМС 

 особа, яка до виборів займала посаду голови в іншому ОМС

 будь-яка інша особа



Сільський, селищний, міський голова 

Особа, яка займала посаду голови у цьому ОМС

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

7 17 11 2020 Повноваження припинено, пп. 4 п. 2 розділу II Рішення селищної 
     «Прикінцеві положення» Закону України «Про  ради від  
    внесення змін до деяких законів України щодо 17.11.2020 р. № 1. 
     визначення територій та адміністративних  
    центрів територіальних громад».  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б.  

8 17 11 2020 Обраний на посаду Петрівського селищного голови. Рішення селищної 
    Складено Присягу посадової особи місцевого  ради від 
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про службу в 17.11.2020 р. № 2. 
    органах місцевого самоврядування».  
      

  



Сільський, селищний, міський голова 
Особа, яка займала посаду голови в іншому ОМС

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

    Іванівська сільська рада  
5 14 11 2018 Обраний на посаду Іванівського сільського голови.  Рішення сільської 
    Складено Присягу посадової особи місцевого  ради від 
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про  14.11.2018 р. № 2. 
    службу в органах місцевого самоврядування».  
    Присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого   
    самоврядування у межах четвертої  категорії посад.  

6 17 11 2020 Повноваження припинено, пп. 4 п. 2 розділу II Рішення селищної 
     «Прикінцеві положення» Закону України «Про  ради від 
    внесення змін до деяких законів України  17.11.2020 р. № 1. 
    щодо визначення територій та адміністративних   
    центрів територіальних громад».  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б.  
    Петрівська селищна рада  

7 18 11 2020 Обраний на посаду Петрівського селищного голови. Рішення селищної 
    Складено Присягу посадової особи місцевого ради від 
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про службу в  17.11.2020 р. № 2. 
    органах місцевого самоврядування».  
    Присвоєно 8 ранг посадової особи місцевого  
    самоврядування у межах четвертої  категорії посад.  
      

  



Сільський, селищний, міський голова 

Будь-яка інша особа:

 яка раніше перебувала на службі в ОМС (але не на посаді голови)

 яка раніше перебувала на державній службі

 яка не перебувала на службі в ОМС

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Сільський, селищний, міський голова 

Будь-яка інша особа

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його дата 

і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
4 25 05 2019 Призначена на посаду начальника відділу-головного  Розпорядження 
    бухгалтера селищної ради як така, що пройшла  селищного голови 
    за конкурсом, з випробувальним терміном 2 місяці. від 25.05.2019 р.  
    Складено Присягу посадової особи місцевого  № 17. 
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про   
    службу в органах місцевого самоврядування».  

5 26 07 2019 Присвоєно 13 ранг посадової особи місцевого  Розпорядження 
    самоврядування у межах шостої  категорії посад. селищного голови  
     від 26.07.2019 р. 
     № 22. 

6 16 11 2020 Звільнена з роботи у зв’язку із переходом на виборну  Розпорядження 
    посаду, п.5 ст. 36 Кодексу законів про працю України. селищного голови 
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б. від 16.11.2020 р.  
     № 58. 
      

7 17 11 2020 Обрана на посаду Петрівського селищного голови. Рішення селищної 
    Складено Присягу посадової особи місцевого  ради від 17.11.2020  
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про службу р. № 2. 
    в органах місцевого самоврядування».  
    Присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого  
    самоврядування у межах четвертої  категорії посад.  
      

  



Сільський, селищний, міський голова 

Будь-яка інша особа

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його дата 

і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
4 25 05 2019 Призначена на посаду начальника відділу-головного  Розпорядження 
    бухгалтера селищної ради як така, що пройшла  селищного голови 
    за конкурсом, з випробувальним терміном 2 місяці. від 25.05.2019 р.  
    Складено Присягу посадової особи місцевого  № 17. 
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про   
    службу в органах місцевого самоврядування».  

5 26 07 2019 Присвоєно 13 ранг посадової особи місцевого  Розпорядження 
    самоврядування у межах шостої  категорії посад. селищного голови  
     від 26.07.2019 р. 
     № 22. 

6 16 11 2020 Звільнена з роботи у зв’язку із переходом на виборну  Розпорядження 
    посаду, п.5 ст. 36 Кодексу законів про працю України. селищного голови 
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б. від 16.11.2020 р.  
     № 58. 
      

7 17 11 2020 Обрана на посаду Петрівського селищного голови. Рішення селищної 
    Складено Присягу посадової особи місцевого  ради від 17.11.2020  
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про службу р. № 2. 
    в органах місцевого самоврядування».  
    Присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого  
    самоврядування у межах четвертої  категорії посад.  
      

  



Секретар сільської, селищної, міської ради 

 секретар працює в раді на постійній основі, обирається радою з числа її
депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного голови,
за загальним правилом, не пізніше ніж через 30 днів з дня відкриття першої
сесії відповідної ради

 голова може внести пропозицію щодо кандидатури секретаря ради як на
розгляд першого, так і наступних пленарних засідань ради, але не пізніше 30
днів з дня відкриття першої сесії

 рішення ради щодо обрання на посаду та звільнення з посади секретаря
ради приймається таємним голосуванням

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Секретар сільської, селищної, міської ради 
 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
7 28 03 2019 Прийнята на посаду діловода Малинівського   Розпорядження 
    старостинського округу.  селищного голови 
     від 28.03.2019 р.  
     № 21. 

5 16 11 2020 Звільнена з роботи у зв’язку із переходом на виборну  Розпорядження 
    посаду, п. 5 ст. 36 Кодексу законів про працю селищного голови 
    України. від 16.11.2020 р.  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б. № 58. 

6 17 11 2020 Обрана на посаду секретаря Петрівської селищної  Рішення селищної  
    ради. ради від  
    Складено Присягу посадової особи місцевого  17.11.2020 р. № 4. 
    самоврядування, ст. 11 Закону України «Про службу  
    в органах місцевого самоврядування».  
    Присвоєно 11 ранг посадової особи місцевого Розпорядження 
    самоврядування у межах п’ятої категорії посад. селищного голови 
     від 16.11.2020 р.  
     № 64. 
      

  

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Заступники сільського, селищного, міського голови

 питання про затвердження можуть вноситися головою на розгляд будь-якої
сесії ради, у тому числі й першої (за умови наявності відповідної посади у
структурі та штатному розписі)

 однак, заступники входять до складу виконкому, тому перед розглядом
питання щодо сформування нового складу виконкому мають вже бути
прийняті рішення про затвердження відповідних осіб на цих посадах

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

 № 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
15 17 11 2020 Затверджена на посаду заступника селищного голови   Рішення селищної  

    з питань діяльності  виконавчих органів ради. ради від  
     17.11.2020 р.  
     № 15. 

  



Керуючий справами (секретар) виконкому

 питання про затвердження можуть вноситися головою на розгляд будь-якої
сесії ради, у тому числі й першої (за умови наявності відповідної посади у
структурі та штатному розписі)

 однак, керуючий справами (секретар) входить до складу виконкому, тому
перед розглядом питання щодо сформування нового складу виконкому має
вже бути прийняте рішення про затвердження відповідної особи

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
15 17 11 2020 Затверджений на посаду керуючого справами    Рішення селищної  

    (секретаря) виконавчого комітету селищної ради. ради від  
     17.11.2020 р.  
     № 16. 

 



Староста

 питання про затвердження може вноситися головою на розгляд будь-якої
сесії ради, у тому числі й першої (за умови наявності відповідної посади у
структурі та штатному розписі)

 староста входить до складу виконкому, тому перед розглядом питання щодо
сформування нового складу виконкому має вже бути прийняте рішення про
його затвердження

якщо радою попереднього скликання були утворені старостинські округи:

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
15 17 11 2020 Затверджена на посаду старости Михайлівського    Рішення селищної  

    старостинського округу на строк повноважень ради 8  ради від  
    скликання. 17.11.2020 р.  
     № 17. 

 



Староста

 питання про затвердження може вноситися головою на розгляд будь-якої
сесії ради, у тому числі й першої (за умови наявності відповідної посади у
структурі та штатному розписі)

 староста входить до складу виконкому, тому перед розглядом питання щодо
сформування нового складу виконкому має вже бути прийняте рішення про
його затвердження

якщо радою попереднього скликання не були утворені старостинські округи:

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 

№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його 

дата і номер) 
Число Місяць Рік 

    Петрівська селищна рада  
15 17 11 2020 Затверджено на посаду старости сіл Веселе, Чисте,  Рішення селищної  

    Красиве, Охайне на строк повноважень ради 8  ради від  
    скликання. 17.11.2020 р.  
     № 17. 

    



Наступне вивільнення (переведення/звільнення)
інших працівників ОМС

Що таке вивільнення?
 розірвання трудового договору з працівником на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП у

випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації,
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату працівників

 порядок вивільнення працівників визначено ст. 49-2 КЗпП і він передбачає:

 персональне попередження працівників;

 врахування переважного права працівника на залишення на роботі;

 одночасно з попередженням - пропозицію іншої роботи

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Попередження працівників

 підставою для попередження працівників буде рішення ради про початок
реорганізації ОМС як юридичних осіб

 попередити працівників необхідно не пізніше, ніж за 2 місяці до
запланованого дня звільнення

 з метою попередження працівників голова видає розпорядження

 з розпорядженням необхідно ознайомити під підпис всіх працівників, яких
воно стосується

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Послідовність дій 

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Переважне право на залишення на роботі (за рівних умов)

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів



Важливо знати

Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

 при попередженні про наступне вивільнення необхідно 
вирішити, які працівники:
 мають переважне право на залишення на роботі
 можуть бути переведені до структури апарату ради чи її 

виконавчих органів (відповідно до їх кваліфікації та досвіду 
роботи, у разі їх згоди та наявності вакансій у штатному 
розписі)
 не можуть бути переведені до структури апарату ради чи її 

виконавчих органів (відсутні вакантні посади згідно їх 
кваліфікації та досвіду роботи або вони відмовилися від 
запропонованої їм посади) і підлягають звільненню



Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів
ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПЕТРІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 18 листопада 2020 року                                                                                       № 23 

 

Про попередження працівників 
Іванівської, Дмитрівської та 
Васильківської сільських рад 

про наступне вивільнення у порядку 

ст. 49-2 Кодексу законів про працю України 

 

На підставі рішення Петрівської селищної ради від 17 листопада 2020 року № 14 «Про початок 
процедури реорганізації Іванівської, Дмитрівської та Васильківської сільських рад», відповідно до пункту 1 
ст. 40 та статті 49-2 Кодексу законів про працю України: 

1. Попередити працівників Іванівської сільської ради (згідно зі списком у Додатку 1) про наступне 
вивільнення у зв’язку із реорганізацією Іванівської сільської ради 

2. Попередити працівників Дмитрівської сільської ради (згідно зі списком у Додатку 2) про наступне 
вивільнення у зв’язку із реорганізацією Дмитрівської сільської ради. 

3. Попередити працівників Васильківської сільської ради (згідно зі списком у Додатку 3) про наступне 
вивільнення у зв’язку із реорганізацією Васильківської сільської ради. 

4. Запропонувати попередженим про наступне вивільнення працівникам іншу роботу (згідно зі 
списком у Додатку 4). 

5. Фактичне вивільнення працівників здійснити не раніше, ніж через 2 місяці з дня попередження 
рацівників. 

6. Ознайомити з цим розпорядженням під особистий підпис всіх зазначених у ньому осіб. 
7. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру (Василенко Н.Г.) 

ротягом дії цього попередження здійснювати нарахування та виплату всіх належних працівникам коштів 
ідповідного до чинного законодавства. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

Петрівський  селищний голова (підпис) Петренко П.П. 
 



Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів

Додаток 1  

до розпорядження селищного голови 

від 18.11.2020 р. № 23 

 

Лист особистого ознайомлення 
з розпорядженням від 18.11.2020 року № 23 

про попередження про наступне вивільнення працівників у порядку ст. 49-2 Кодексу законів про працю 
України 

 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 

працівника 
Посада Дата 

ознайомлення 
Особистий 

підпис 
1 Омельченко Андрій Дмитрович спеціаліст- 

землевпорядник 
Іванівської сільської ради  

18.11.2020 р. (підпис) 

2 Краснікова Ольга Станіславівна головний бухгалтер 
Іванівської сільської ради 

18.11.2020 р. (підпис) 

3 Войтенко Марина Ігорівна касир 
Іванівської сільської ради 

18.11.2020 р. (підпис) 

4 Гайдай Валентина Михайлівна   діловод 
Іванівської сільської ради 

18.11.2020 р. (підпис) 

5 Савченко Олена Василівна прибиральник службових 
приміщень 

Іванівської сільської ради 

18.11.2020 р. (підпис) 

 



Вирішення кадрових питань 
у сільських, селищних, міських радах 

після перших виборів
Додаток 4 

до розпорядження селищного 
голови 

від 18.11.2020 р. № 23 
 

Пропозиція 
щодо працевлаштування деяких працівників Васильківської сільської ради в 

структурі апарату Петрівської селищної ради 
 

  Прізвище, ім’я, 
по-батькові 
працівника 

Займана посада  Запропонована посада  
 

Згода працівника 
(так/ні) 

Дата, особистий 
підпис 

працівника 

 1 Омельченко 
Андрій 
Дмитрович 

спеціаліст-
землевпорядник 

Іванівської 
сільської ради 

спеціаліст- 
землевпорядник 

відділу земельних 
ресурсів 

Петрівської селищної 
ради 

 
 

так 

 
18.11.2020 р. 

(підпис) 

 2 Краснікова  
Ольга 
Станіславівна 

головний 
бухгалтер 
Іванівської 

сільської ради 

головний спеціаліст-
бухгалтер відділу бюджету 

та фінансів  
Петрівської селищної ради 

 
так 

 
18.11.2020 р. 

(підпис) 

 3 Гайдай 
Валентина 
Михайлівна 

діловод 
Іванівської 

сільської ради 

діловод  
Іванівського 

старостинського округу 
Петрівської селищної ради 

так 18.11.2020 р. 
(підпис) 

 4 Малікіна  
Олена  
Іванівна 

головний 
бухгалтер 
Іванівської 

сільської ради 

начальник  
відділу фінансів 

Петрівської селищної ради 

так 
(за 

результатами 
стажування 
або конкурсу) 

18.11.2020 р. 
(підпис) 
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Переведення працівників

при вирішенні питання переведення працівників у структуру апарату 
новообраної ради та її виконавчих органів необхідно врахувати 
Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб 
місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного 
агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 
203 (визначення вимог щодо рівня освіти та досвіду роботи 
посадових осіб) та Порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, затверджений постановою 
КМУ від 15.02.2002 р. № 169 (переведення на вищу посаду повинно 
здійснюватися за конкурсною процедурою)

 у разі проведення конкурсного відбору на відповідну посаду (якщо 
запропонована посада є вищою за посаду, яку працівник займає на 
момент реорганізації), працівник дає згоду, однак для переходу на 
іншу посаду повинен успішно пройти конкурс

 якщо посада, яка пропонується працівнику, рівнозначна чи нижча 
за посаду, яку він обіймає – його можна прийняти шляхом 
переведення за наявності його згоди, яка оформляється письмово
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Згода працівника на переведення

 

Петрівському селищному голові 
Петренку П.П. 
головного бухгалтера 
Іванівської сільської ради 
Краснікової Ольги Станіславівни 

Заява 
 

Прошу призначити мене на посаду головного спеціаліста-бухгалтера відділу бюджету та 
фінансів Петрівської селищної ради по переведенню, звільнивши з посади головного бухгалтера 
Іванівської сільської ради з 01 грудня 2020 року. 

 
30 листопада 2020 року                                  (підпис)                            Краснікова О.С. 
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Звільнення до закінчення 2-місячного строку

 

Петрівському селищному голові 
Петренку П.П. 
касира 
Іванівської сільської ради 
Войтенко Марини Ігорівни 

 
Заява 

 
Прошу звільнити мене з роботи 18 грудня 2020 року за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю 

України. 
 
17 грудня 2020 року                        (підпис)                    Войтенко М.І. 
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ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПЕТРІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 17 грудня 2020 р.                               № 42 

 
Про звільнення  
Войтенко М.І. 
 

На підставі розпорядження від 17 листопада 2020 року № 23 «Про попередження працівників 
Іванівської, Дмитрівської та Васильківської сільських рад про наступне вивільнення у порядку ст. 49-2 
Кодексу законів про працю України», керуючись ст. 40, 43-1, 44, 47, 49-2 Кодексу законів про працю України, 
заяви Войтенко М.І. від 17 грудня 2020 року: 
 

1. Звільнити Войтенко Марину Ігорівну, касира Іванівської сільської ради, за п. 1 ст. 40 Кодексу законів 
про працю України 17 грудня 2020 року у зв’язку з реорганізацією Іванівської сільської ради; 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру (Василенко Н.Г.) 
здійснити повний розрахунок із звільненим працівником (включаючи компенсацію за невикористану 
щорічну відпустку), у тому числі виплатити вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку. 

3. Начальнику відділу організаційної та кадрової роботи (Демиденко К.О.) оформити належним 
чином трудову книжку звільненого працівника, видати її на руки працівнику разом з копією цього 
розпорядження. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
Петрівський селищний голова           (підпис) Петренко П.П.  
 
З розпорядженням ознайомлена: 
Войтенко М.І. (дата) (підпис) 
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№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його дата 

і номер) 
Число Місяць Рік 

    Іванівська сільська рада  
14 27 07 2017 Прийнята на посаду касира.  Розпорядження  

     сільського голови  
     від 27.07.2017 р. 
     № 59. 
    Іванівську сільську раду реорганізовано з 17.11.2020  Рішення селищної  
    р. шляхом приєднання до Петрівської селищної ради. ради від  
     17.11.2020 р. № 14. 
    Петрівська селищна рада  

15 17 12 2020 Звільнена з роботи у зв’язку із реорганізацією, п. 1  Розпорядження  
    ст. 40 Кодексу законів про працю України.  селищного голови  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б. від 17.12.2020 р.  
     № 42. 
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Важливо знати

 у разі звільнення працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП йому належить (у 
день звільнення):

 видати копію розпорядження про звільнення (ст. 47 КЗпП)
 провести повний розрахунок (ст. 116 КЗпП)
 видати трудову книжку (ст. 47 КЗпП) 
 виплатити вихідну допомогу (ст. 44 КЗпП) 
 розмір вихідної допомоги не може бути меншим середньомісячного 

заробітку працівника
 якщо Колективним договором передбачено більший розмір вихідної 

допомоги, ніж визначено законодавством, то така виплата повинна 
здійснюватися у спосіб, який не надає переваги одним працівникам 
по відношенню до інших

 у разі звільнення працівника за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), 
угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП), тощо – вихідна допомога не 
виплачується
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ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПЕТРІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 17 січня 2021 р.                               № 5 

 
Про звільнення  
 Савченко О.В., 
…………,  
…………,  
………… 
 

На підставі розпорядження від 17 листопада 2020 року № 23 «Про попередження працівників 
Іванівської, Дмитрівської та Васильківської сільських рад про наступне вивільнення у порядку ст. 49-2 
Кодексу законів про працю України», керуючись ст. 40, 43-1, 44, 47, 49-2 Кодексу законів про працю 
України, у зв’язку з відсутністю можливості працевлаштування на іншу роботу: 
 

1. Звільнити: 
1.1. Савченко Олену Василівну, прибиральника службових приміщень Іванівської сільської ради, за 
п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України 18 січня 2021 року у зв’язку з реорганізацією Іванівської 
сільської ради; 
1.2. …………; 
1.3. …………; 
1.4. …………. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру (Василенко Н.Г.) 
здійснити повний розрахунок із звільненими працівниками (включаючи компенсацію за 
невикористану щорічну відпустку), у тому числі виплатити вихідну допомогу у розмірі середнього 
місячного заробітку. 
3. Начальнику відділу організаційної та кадрової роботи (Демиденко К.О.) оформити належним 
чином трудові книжки звільнених працівників, видати їх на руки працівникам разом з копією 
цього розпорядження. 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
Петрівський селищний голова           (підпис) Петренко П.П.  
 
З розпорядженням ознайомлені: 
Савченко О.В. (дата) (підпис) 
……………………  (дата) (підпис) 
……………………  (дата) (підпис) 
……………………  (дата) (підпис) 
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№ 
запису 

Дата Відомості про прийом на роботу,  
Переведення на іншу роботу і звільнення 

(із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)  

На підставі чого внесено 
запис (документ, його дата 

і номер) 
Число Місяць Рік 

    Іванівська сільська рада  
23 27 07 2017 Прийнята прибиральником службових приміщень.  Розпорядження  

     сільського голови  
     від 27.07.2017 р. 
     № 58. 
    Іванівську сільську раду реорганізовано з 17.11.2020  Рішення селищної  
    р. шляхом приєднання до Петрівської селищної ради. ради від  
     17.11.2020 р. № 14. 
    Петрівська селищна рада  

25 18 01 2021 Звільнена з роботи у зв’язку із реорганізацією, п. 1  Розпорядження  
    ст. 40 Кодексу законів про працю України.  селищного голови  
    М.П.      (посада)           (підпис)        П.І.Б. від 17.01.2021 р.  
     № 5. 
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Важливо знати

 запис про реорганізацію має бути внесено до 
трудових книжок всіх працівників ОМС (крім 
виборних посад), який реорганізується, 
незалежно від того, чи підлягає такий працівник 
звільненню у зв’язку із реорганізацією, чи 
переведений на іншу посаду в апараті сільської, 
селищної, міської ради або її виконавчих органах 



Дякую за увагу!

Якщо у вас виникли додаткові запитання, 
надсилайте їх сюди: 

konsyltaciioms@gmail.com
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