
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

19 липня 2022 року м. Бережани №174-р 

 

Про внесення змін в розпорядження 

міського голови від 12.05.2022 року №126 

 

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», Законі України 

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

змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових 

відносин», керуючись статтями 12, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни в розпорядження міського голови від 12.05.2022 року №126 

«Про затвердження плану заходів та умови оплати праці в комунальних 

підприємствах, установах організаціях засновником яких є Бережанська 

міська рада в умовах воєнного стану», а саме: 

1.1. Припинити з 20.07.2022 року дію пунктів 8, 9 «Плану заходів щодо 

заходів з економії коштів в умовах дії режиму воєнного стану 

підвідомчих закладів освіти та культури на 2022 рік». 

1.2. Доповнити з 20.07.2022 року «План заходів щодо заходів з економії 

коштів в умовах дії режиму воєнного стану підвідомчих закладів 

освіти та культури на 2022 рік» пунктом 11, 12 наступного змісту: 

№ 

п

п 

Зміст завдання, яке необхідно здійснити 

Відповідальни

й за 

виконання 

Термін 

викона

ння 

11. 

Переведення педагогічних та інших 

працівників в закладах дошкільної освіти, що 

не здійснюють роботи в очній формі, на 

простій з оплатою праці у розмірі 50% 

місячної заробітної плати, але не нижче, ніж 

2/3 посадового окладу. 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

керівники 

відповідних 

закладів 

Липень - 

серпень 

2022 

року 



2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

12 

Здійснення заходів щодо приведення 

видатків по установах до затверджених 

бюджетних асигнувань 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради,  

Відділ культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради, керівники 

відповідних 

закладів  

2022 рік 


