
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 183 

 

Про запровадження трудової повинності для працездатних 

осіб в умовах особливого періоду – воєнного стану  

 

Розглянувши протокол № 1 від 24 лютого 2022 року Білоцерківського міського штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, керуючись законами України 

«Про правовий режим воєнного стану», статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

13 липня 2011 року № 753 «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до 

суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», враховуючи укази Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, з метою виконання суспільно-корисних робіт, 

що мають оборонний характер, з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Запровадити тимчасову трудову повинність для працездатних осіб, що мають повну 

цивільну дієздатність та виявили добровільну усну згоду бути залученими до суспільно-

корисних робіт, що мають оборонний характер на території Білоцерківської міської 

територіальної громади та в роботах та заходах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, в тому числі на інших територіях за участі сил та засобів Білоцерківської 

міської територіальної громади. 

2. Тимчасову трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в 

оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за 

підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання 

суспільно-корисних робіт, що мають оборонний характер визнати такою, що запроваджена на 

території Білоцерківської міської територіальної громади на період дії на території України 

особливого періоду – воєнного стану. 

3. Призначити заступника міського голови САВЧУКА Юрія Степановича 

відповідальним за формування груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до 

суспільно-корисних робіт, що мають оборонний характер та визначення керівника груп 

(бригад, загонів). 

4. Призначити заступника міського голови РУДЕНКА Руслана Анатолійовича 

відповідальним за формування груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до 

суспільно-корисних робіт та заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

характеру та визначення керівника груп (бригад, загонів). 

5. Відповідальним за формування груп (бригад, загонів) визначеним у пункті 3 та пункті 

4 цього рішення забезпечувати ведення обліку працездатних осіб, що залучаються до 

виконання робіт. 
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6. Факт залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт підтверджується 

Довідкою, затвердженою цим рішенням, що додається.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                                Геннадій ДИКИЙ 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 08.04. 2022 року № 183 

 

 

За місцем вимоги 

 

ДОВІДКА  

 

Даною довідкою, виданою гр. _______________________________, ____________ р.н.,  
                                                                                                  (прізвище, імя, по-батькові особи)                                 (дата народження) 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради підтверджує факт залучення такого 

громадянина в період з 24 лютого 2022 року по ____ ___________ 2022 року до суспільно-

корисних робіт, що мали оборонний в умовах особливого періоду - воєнного стану введеного 

на території України, в межах території Білоцерківської міської територіальної громади/в 

роботах та заходах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, в тому 

числі на інших територіях за участі Білоцерківської міської територіальної громади (у разі 

такої участі).  

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                              Анна ОЛІЙНИК 
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