
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20.04.2021  № 84 

с. Руська Поляна 
 

 

Про створення тимчасової комісії  

з питань погашення заборгованості  

із виплати заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
 

Керуючись статтями 17,18, пунктом 2 частиною другою статті 52, частиною 

другою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації, виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Створити тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат та затвердити її персональний склад (додається). 

2. Затвердити Положення про тимчасову комісію з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                         до рішення виконавчого 

комітету Руськополянської  

               сільської ради  

від 20.04.2021 № 84  

  

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
 

Хряпак Юлія Сергіївна Голова комісії, начальник фінансового управління 

Руськополянської сільської ради 

Половинка Яна Іванівна Заступник голови комісії, спеціаліст І-ї категорії 

відділу планування доходів, видатків та фінансування 

бюджетної та виробничої сфери Фінансового 

управління Руськополянської сільської ради 

Вебер Марина 

Вікторівна 

Секретар комісії, начальник відділу соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Члени комісії: 

Кривошея Олександр 

Іванович 

Староста с. Дубіївка 

Чередніченко Вікторія 

Вікторівна 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Шаталов Андрій 

Євгенійович 

Начальник відділу правопорядку, безпеки громадян, 

цивільного захисту, охорони праці, запобігання 

корупції, зв’язків з правоохоронними органами та 

оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Болотюк Валентина 

Григорівна 

Начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Ровнягіна Яна Юріївна Заступник начальника відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 



Велько Валентина 

Іванівна 

Начальник відділу обслуговування громадян № 3 

(сервісного центру) управління обслуговування 

громадян Головного управління Пенсійного фонду 

України в Черкаській області (за згодою). 
 

 

Секретар виконкому                                                    Н. А. Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                         до рішення виконавчого 

комітету Руськополянської  

               сільської ради  

від 20.04.2021 № 84  

 

Положення 

про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

1. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат (далі - тимчасова комісія) є тимчасовим дорадчим органом, який 

утворюється при сільській раді, для здійснення своїх повноважень з питань, 

пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

2. Тимчасова комісія у своїй діяльності керуються Конституцією і законами 

України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, розпорядженнями керівника облдержадміністрації, 

розпорядженнями сільського голови та цим Положенням. 

3. Основними завданнями тимчасової комісії є: 

сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань, пов'язаних із 

своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

підприємствами, установами та організаціями; 

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів 

вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і 

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, 

удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері. 

4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств, установ та 

організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем; 

подає підприємствам, установам та організаціям рекомендації та пропозиції, 

спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html


забезпечує періодичне висвітлення на офіційному сайті сільської ради 

інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

5. Тимчасова комісія має право: 

отримувати в установленному порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань; 

запрошувати на свої засідання керівників та інших працівників місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат; 

подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення 

контролю за дотриманням законодавства про оплату праці; 

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

тимчасові робочі групи; 

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками). 

6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє 

з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями. 

7. Посадовий склад тимчасової комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету сільської ради. 

Голова Комісії, його заступник та члени Комісії працюють на громадських 

засадах. 

8. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які проводяться за 

рішенням голови тимчасової комісії, але не рідше ніж один раз на місяць. 

Засідання тимчасової комісії веде голова, а у разі його відсутності – 

заступник голови. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні тимчасової комісії 

забезпечує її секретар. У разі відсутності секретаря, голова пропонує обрати 

секретаря зі складу членів тимчасової комісії. 

Засідання тимчасової комісії вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні більш як половина її членів. 

9. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та рекомендації з 

питань, що належать до її компетенції. 



Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів тимчасової комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем. 

Член тимчасової комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 

 

Секретар виконкому                                                    Н. А. Шпак 

 


