
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 березня 2022 року                          м. Біла Церква                                                № 141 

 

Про деякі питання оплати праці працівників виконавчих органів 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних 

підприємств, установ та закладів, що фінансуються з бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади або дотуються з бюджету 

 

Розглянувши пояснювальну записку міського голови Дикого Г.А. від 11 березня 2022 

року № 812/01-07, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, частини другої 

статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», частини першої статті 13 

Закону України «Про оплату праці», статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(із змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року №221 «Деякі 

питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах 

воєнного стану», враховуючи протокол №14 Білоцерківського міського штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану від 10 березня 2022 року, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. У зв’язку з введенням на території України воєнного стану надати право керівникам 

виконавчих органів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних 

підприємств, установ та закладів, що фінансуються з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади або дотуються з бюджету (кошти субвенцій), оголошувати простій 

(зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для 

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами) працівникам, які не 

здійснюють трудову діяльність відповідно до умов трудового договору із обов’язковою 

виплатою заробітної плати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки 

встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 


