
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

15 грудня 2020 року   м. Корюківка       № 119 

 

Про попередження працівників  

про наступне вивільнення у порядку  

ст. 492 Кодексу законів про працю України 

 

На виконання рішень другої сесії восьмого скликання № 15-2/VIІІ від 15 

грудня 2020 року «Про припинення в результаті реорганізації Білошицько-

Слобідьської сільської ради» та № 16-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про 

припинення в результаті реорганізації Охрамієвицької сільської ради» та № 17-

2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про припинення в результаті реорганізації 

Перелюбської сільської ради» та № 18-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про 

припинення в результаті реорганізації Прибинської сільської ради» та № 19-

2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про припинення в результаті реорганізації 

Рибинської сільської ради», та № 20-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про 

припинення в результаті реорганізації Шишківської сільської ради» та № 21-

2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про ліквідацію комунальних підприємств»  та 

відповідно до п.1 ст. 40 та ст. 49² КЗпП України: 

1. Попередити працівників Білошицько-Слобідьської сільської  ради про 

наступне вивільнення у зв’язку із реорганізацією Білошицько-Слобідьської 

сільської ради, що додається. 

2.  Попередити працівників Охрамієвицької сільської  ради про наступне 

вивільнення у зв’язку із реорганізацією Охрамієвицької сільської ради, що 

додається. 

3. Попередити працівників Перелюбської сільської  ради про наступне 

вивільнення у зв’язку із реорганізацією Перелюбської сільської ради, що 

додається. 

4. Попередити працівників Прибинської сільської  ради про наступне 

вивільнення у зв’язку із реорганізацією Прибинської сільської ради, що 

додається. 

5. Попередити працівників Рибинської сільської  ради про наступне 

вивільнення у зв’язку із реорганізацією Рибинської сільської ради, що 

додається. 



6. Попередити працівників Шишківської сільської  ради про наступне 

вивільнення у зв’язку із реорганізацією Шишківської сільської ради, що 

додається. 

7. Попередити працівників комунального підприємства «Допомога» 

Корюківської міської ради про наступне вивільнення у зв’язку із ліквідацією 

комунального підприємства, що додається. 

7.1. Керівнику комунального підприємства «Допомога» Корюківської 

міської ради забезпечити виконання пункту 7 даного розпорядження щодо 

працівників, включених до штатного розпису підприємства. 

8. Попередити працівників комунального підприємства «Відродження» 

Корюківської міської ради про наступне вивільнення у зв’язку із ліквідацією 

комунального підприємства, що додається. 

8.1. Керівнику комунального підприємства «Відродження» Корюківської 

міської ради забезпечити виконання пункту 8 даного розпорядження щодо 

працівників, включених до штатного розпису підприємства. 

9. Начальнику загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. ознайомити з цим розпорядженням та його додатками під 

особистий підпис всіх зазначених працівників протягом одного робочого дня. 

10. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному 

бухгалтеру виконавчого апарату міської ради Кожемі О.М. протягом дії цього 

попередження здійснювати нарахування та виплату всіх належних 

працівникам коштів відповідно до чинного законодавства. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток  

                                                                 до розпорядження від 15.12.2020 № 119 

 

 

Лист особистого ознайомлення 

з розпорядженням від 15.12.2020 № 119 «Про попередження працівників 

сільських рад  про наступне вивільнення у порядку ст. 492 Кодексу законів про 

працю України» 
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