
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 січня 2023 року                               м. Біла Церква                                                 № 05 

 

 

Про запровадження та оплату простою 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 пояснювальні записки управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 10 січня 2023 року № 11, управління з питань молоді та спорту Білоцерківської 

міської ради від 09 січня 2023 року № 10/01-14, відділу управління персоналом Білоцерківської 

міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 30 грудня 2022 року 

№ 670, відповідно до Конституції України, статей 34, 98, 113 Кодексу законів про працю в 

Україні, статей 1, 13 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану», 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 від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», 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 року № 2263-ХІ», від 12 

серпня 2022 року № 573/2022 «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 серпня 2022 року № 2500-ІХ», від 07 

листопада 2022 року № 757/2022 «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 16 листопада 2022 року № 2738-ХІ», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. На період дії воєнного стану в Україні 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 надати право запроваджувати простій (зупинення роботи, викликане відсутністю 

організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою 

або іншими обставинами) із обов’язковою оплатою часу простою в розмірі посадового окладу 
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або тарифної ставки, але не менше ніж встановленої Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік» мінімальної заробітної плати. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 20 червня 2022 року № 343 «Про запровадження та оплату простою 

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». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 
 


