
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

від 03.09.2019 р.                                                                               № 01-04-68 

 

Про зупинення дії рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради від 03 вересня 2019 року  

№108 «Про рекомендацію Гірській сільській 

раді повторно розглянути питання створення  

бухгалтерського відділу» 

 

 Керуючись  частинами 7 та 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою збереження істотних умов праці для 

працівників ради та недопущення блокування роботи Гірської сільської ради:  
 

 1. Зупинити дію рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради від 

03 вересня 2019 року № 108 «Про рекомендацію Гірській сільській раді повторно 

розглянути питання створення бухгалтерського відділу» з наступним 

обґрунтуванням. 

Згідно ч. 7 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може 

зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на 

розгляд відповідної ради. 

Відповідно до прийнятого рішення виконавчий комітет рекомендує Гірській 

сільській раді повторно розглянути питання створення бухгалтерського відділу, 

що має наслідком зміну істотних умов праці для трьох працівників ради 

(головного бухгалтера, спеціаліста І категорії - бухгалтера та спеціаліста-

бухгалтера). 

У відповідності до ст. 32 Кодексу законів про працю України про зміну 

істотних умов праці, зокрема, найменування посад та інших - працівник повинен 

бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. 



Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не 

згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється 

за пунктом 6 статті 36  Кодексу законів про працю України. 

Тобто, у разі відмови працівників ради на продовження роботи в нових 

умовах, Гірська сільська рада залишиться без жодного працівника-бухгалтера. 

Призначення нових працівників на вакантні посади потребує значного обсягу часу 

(оголошення конкурсу на заміщення за місяць до його проведення, пошук 

кандидатів, випробувальний термін тощо).  За цей час Гірській сільській раді 

необхідно працювати з місцевим бюджетом, подавати бухгалтерську звітність і  

т. д. 

 Отже, я не погоджуюсь з рішенням виконавчого комітету Гірської сільської 

ради від 03 вересня 2019 року № 108 «Про рекомендацію Гірській сільській раді 

повторно розглянути питання створення бухгалтерського відділу», вважаю його 

недоцільним та таким, що може заблокувати роботу ради у разі відмови 

працівників-бухгалтерів  ради на продовження роботи в нових умовах, тому 

необхідно зберегти істотні умови праці для працівників ради. 

 

2. Оприлюднити дане розпорядження та винести на розгляд Гірської 

сільської ради питання, яке містить зупинене мною рішення виконавчого комітету 

від 03 вересня 2019 року № 108 «Про рекомендацію Гірській сільській раді 

повторно розглянути питання створення бухгалтерського відділу». 

   

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Виконуюча обов’язки 

сільського голови                                                                    Л. Ф. Шершень 
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