
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

12 травня 2022 року м. Бережани №126-р 

 

Про затвердження плану заходів та умови оплати праці в 

комунальних підприємствах, установах організаціях засновником 

яких є Бережанська міська рада в умовах воєнного стану 

 

Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року  

№64/2022 зі змінами внесеними Указами Президента №133/2022 від 14.03.2022 

року, №259/2022 від 18.04.2022 року, статей 34, 113 Кодексу законів про працю 

України, частини 2 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», частини 1 статті 13 Закону України «Про оплату праці», Закону України 

«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 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 повідомлення 

№22 від 11.04.2022 р. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків 

місцевих бюджетів Державної казначейської служби України «Про зменшення 

обсягу освітньої субвенції на 2022 рік, в т.ч.  Бережанській міський 

територіальній громаді  за кодом 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам»  зменшено обсяг субвенції у сумі 5 963 400 грн.» 

відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 

«Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», беручи 

до уваги наказ Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради від 

03.05.2022 року №34-од «Про призупинення дії угоди між відділом освіти, 

молоді та спорту Бережанської міської ради і радою об’єднаної профспілкової 

організації працівників освіти та науки України на 2021-2025 роки», керуючись 

статтями 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

1. Затвердити план заходів та умови оплати праці працівників в підвідомчих 

закладах освіти та культури в умовах дії  режиму воєнного стану в 2022 р., 

згідно додатку №1. 

2. Доручити начальникам відділів освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради (Михальчук Г.В.) культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради (Мельничук О.В.) забезпечити виконання даного 

розпорядження та інформувати міського голову про виконання плану 

заходів. 



3. Керівникам комунальних підприємств, а також керівникам комунальних 

установ та організацій, які фінансуються з міського бюджету, яких не 

стосується п. 1 даного розпорядження, самостійно вирішувати питання про 

оголошення простою не з вини працівника та самостійно  визначати розмір 

оплати часу простою, в межах фондів заробітних плат, передбачених в 

кошторисах відповідних підприємств, установ та організацій, але не нижче 

від двох третіх тарифної ставки встановленого працівникові тарифного 

розряду(посадового окладу). 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 
   

 



Додаток   

до розпорядження  міського голови 

від «12»  травня 2022 року № 125-р 
 

 

План заходів щодо заходів з економії коштів в умовах дії режиму воєнного стану підвідомчих закладів освіти та 

культури на 2022 рік  

№ пп Зміст завдання, яке необхідно здійснити 
Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 
1 2 3 4 

1 

Переведення педагогічних та інших працівників закладів 

дошкільної освіти на простій з оплатою праці у розмірі 2/3 

місячної заробітної плати 

Відділ освіти, молоді і 

спорту, директори закладів 

дошкільної освіти 

Травень 2022 

року 

2 

Переведення педагогічних та інших працівників закладів 

позашкільної освіти на простій з оплатою праці у розмірі 

2/3 місячної заробітної плати 

Відділ освіти, молоді і 

спорту, директори закладів 

позашкільної освіти 

Травень 2022 

року 

3 

Переведення педагогічних, які не проводять уроки, та 

інших працівників закладів загальної освіти на простій з 

оплатою праці у розмірі 2/3 місячної заробітної плати. 

Відділ освіти, молоді і 

спорту, директори закладів 

загальної освіти 

Травень 2022 

року 

4 

Переведення педагогічних, які не проводять уроки, та 

інших працівників закладів культури на простій з оплатою 

праці у розмірі 2/3 місячної заробітної плати. 

Відділ культури, туризму 

та релігій, керівники 

закладів культури 

Травень 2022 

року 

5 

Призупинення доплати за окремі види педагогічної 

діяльності: за завідування навчальними кабінетами, 

майстернями, за роботу в інклюзивних класах; за 

проведення гурткової роботи, за особливий режим роботи 

бібліотечним працівникам. 

Відділ освіти, молоді і 

спорту, директори закладів 

загальної освіти 

Травень 2022 

року 



 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради 
 Петро ГОНЧАР 

 

6 

Призупинення доплати за окремі види педагогічної 

діяльності: доплату за класне керівництво, доплату за 

перевірку зошитів  

Відділ освіти, молоді і 

спорту, директори закладів 

загальної освіти 

З 01 червня по  

31 серпня 2022 

року 

7 Призупинення доплат за окремі види діяльності 

Відділ культури, туризму 

та релігій, керівники 

закладів культури 

Травень 2022 

року 

8 

Переведення педагогічних та інших працівників закладів 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на 

простій з оплатою праці у розмірі 50% місячної заробітної 

плати, але не нижче, ніж 2/3 посадового окладу. 

Відділ освіти, молоді і 

спорту, керівники закладів 

освіти 

З 01 червня по 31 

серпня 2022 року 

9 

Переведення педагогічних та інших працівників закладів 

культури на простій з оплатою праці  у розмірі 50% 

місячної заробітної плати, але не нижче, ніж 2/3 

посадового окладу. 

Відділ культури, туризму 

та релігій, керівники 

закладів культури 

З 01 червня по 31 

серпня 2022 року 

10 
Відтермінуваня виплати матеріальної допомоги на 

оздоровлення педагогічним працівникам 

Відділ освіти, молоді і 

спорту, керівники закладів 

освіти 

Протягом 2022 

року (при 

наявності фонду 

оплати праці) 


