
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 159 
 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 
 

Про затвердження Програми захисту трудових прав вивільнених 

працівників сільських рад та їх комунальних закладів (установ), що 

реорганізовані шляхом приєднання до Липовецької міської ради 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», рішення 2 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 09 грудня 2020 року № 32 «Про 

початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської 

ради», висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму захисту трудових прав вивільнених працівників 

сільських рад та їх комунальних закладів (установ), що реорганізовані шляхом 

приєднання до Липовецької міської ради (далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Липовецької міської ради (Поєдинок Г.А.) 

забезпечити фінансування Програми для виплати грошових компенсацій за всі 

невикористані дні щорічних відпусток працівникам сільських рад, сільських 

клубних та бібліотечних закладів, інших закладів, що фінансувались із 

сільських бюджетів. 

3. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення Липовецької міської ради (Дзіпетрук І.В.) здійснити виплати всім 

працівникам сільських рад та їх комунальних закладів (установ), що 

реорганізовані шляхом приєднання до Липовецької міської ради відповідно до 

норм чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

Додаток  

до рішення 7 сесії міської ради  

8 скликання  

29 січня 2021 року № 159 

 

 

Програма захисту трудових прав вивільнених працівників сільських рад 

та їх комунальних закладів (установ), що реорганізовані шляхом 

приєднання до Липовецької міської ради 

  

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення Липовецької 

міської ради 

2 Законодавство, на підставі 

якого розроблена Програма 

Закони України: «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодекс Законів 

про працю 

3 Розробник та відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення Липовецької 

міської ради. Фінансове управління 

Липовецької міської ради 

4 Учасники Програми міська рада, відділ бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення, 

фінансове управління Липовецької міської 

ради 

5 Відповідальний виконавиць 

(замовник) 

міська рада, відділ бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення, 

фінансове управління Липовецької міської 

ради 

6 Термін реалізації Програми 2021 рік 

7 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми всього 

(грн.)  

 



 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Упродовж 2020 року в Україні здійснювалися реформи децентралізації 

влади, адміністративно-територіального устрою країни, інші не менш важливі 

реформи у різних галузях економіки та соціально-культурної, освітньої сфери.  

У результаті цих реформ поліпшилась фінансова база органів місцевого 

самоврядування, прийняття рішень із основних питань життєдіяльності 

територіальних громад перемістилось із центрального на місцевий рівень. 

Завдяки цьому вдалось реалізувати багато важливих та масштабних проєктів на 

місцевому рівні.  

У 2020 році була прийнята Постанова Верховної Ради України від 17 

липня № 807-ІХ «Про утворення та ліквідації районів», відповідно якій був 

утворений Вінницький район до складу якого увійшла Липовецька міська 

територіальна громада та ліквідований у складі Вінницької області 

Липовецький район. У процесі реорганізації були вивільнені сільські голови та 

секретарі сільських рад, а частина інших працівників була повідомлена про 

наступне вивільнення до 17 лютого 2021 року. 

Окремій категорії посадових осіб місцевого самоврядування, що 

працювали на виборних посадах була виплачена заробітна плата, компенсація 

за невикористану відпустку. Певна категорія працівників сільських 

територіальних громад, а саме, завідуючі сільськими Будинками культурами та 

клубами, бібліотекарі підлягають вивільненню, тому потрібно їх забезпечити в 

повній мірі виплатою заробітної плати відповідно до соціальних гарантій. 

 

2. Мета Програми 
Прийняття даної Програми має за мету захист трудових прав вивільнених 

працівників сільських рад їх та комунальних закладів (установ), що 

реорганізовані шляхом приєднання до Липовецької міської ради, виплату їм 

компенсації за всі невикористані дні щорічних основних та додаткових 

відпусток, виплата вихідної допомоги при вивільнені працівникам сільських 

клубів та бібліотек, будинків культури та інших закладів, що фінансувались із 

сільських бюджетів. 

 

3. Основні завдання Програми 
Основними завданнями Програми є: 

1) захист законних прав громадян на отримання заробітної плати та 

виплат; 

2) попередження можливих звернень громадян до органів місцевого 

самоврядування, державної виконавчої влади, правоохоронних органів, судів 

щодо невиплати заробітної та інших виплат. 

 

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює 

фінансове управління Липовецької міської ради. 

 



5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування завдань і заходів Програми здійснюватиметься в межах 

видатків, передбачених у місцевому бюджеті на 2021 рік. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


