
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 01 червня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 313 

 

Про деякі питання запровадження та оплати простою в 

закладах загальної середньої освіти комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 31 травня 2022 року № 215, відповідно до Конституції України, статей 34, 98, 113 

Кодексу законів про працю в Україні, статей 1, 13 Закону України «Про оплату праці», частини 

другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 32, 40, частини 

шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указів Президента 

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

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, від 14 березня 2022 

року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 18 квітня 2022 року № 

259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

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

стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

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

від 22 травня 2022 № 2263-IX, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 

року № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», повідомлення 

Державної казначейської служби України від 11 квітня 2022 року № 22 «Про зміни до річного 

розпису асигнувань державного бюджету на 2022 рік», ураховуючи рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 24 лютого 2022 року № 125 «Про утворення Білоцерківського 

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану», протокол № 1 

Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану 

від 24 лютого 2022 року та протокол № 2 Білоцерківського міського штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану від 25 лютого 2022 року, у зв’язку зі 

зменшенням коштів державної субвенції бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 «Про спрямування коштів 

до резервного фонду державного бюджету» на суму 39 809 200 грн. та, як наслідок, 

неможливістю здійснювати в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам таких 

закладів освіти протягом червня-грудня 2022 року через зменшення фонду оплати праці, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти запровадити простій 

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

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами) для деяких категорій 



2 

 

підпорядкованих працівників із обов’язковою оплатою часу простою в розмірі не менше 2/3 

тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


