
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 02.03.2022 р. № 559 

м. Вінниця 

 

Про оплату праці працівників виконавчих органів  

міської ради та комунальних підприємств, установ,  

закладів та надання відпусток під час  

запровадженого воєнного стану 

 

 

Враховуючи запроваджений на території України воєнний стан, у зв’язку з 

нападом збройних сил Російської Федерації на територію України, веденням 

Збройними силами України бойових дій по захисту територіальної цілісності 

України, з метою забезпечення життєдіяльності населених пунктів Вінницької 

міської територіальної громади, а саме забезпечення сукупності процесів, які 

характеризують особливості біологічної та соціальної діяльності людей, керуючись 

Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента 

України «Про введення воєнного стану» №64/2022 від 24.02.2022р. затверджений 

Законом України №2102-IX від 24.02.2022р., рішення сесії міської ради №927 від 

25.02.2022 р. «Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 

громади, правопорядку та оборонної роботи», Закон України «Про відпустки», 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 1 та частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам виконавчих органів 

міської ради та комунальних підприємств, установ та закладів відповідно до норм 

чинного законодавства, крім виплати премій. 

2. Керівникам виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, 

установ та закладів, у разі відсутності на робочому місці працівника без 

повідомлення таким працівником  причин невиходу на роботу, відсутності із ним 

телефонного чи електронного зв’язку, вжити наступні заходи: 

- в табелі обліку робочого часу зазначати код «НЗ» ; 

- комісією у складі трьох осіб складати акти про відсутність працівника на 

робочому місці та відсутність зв’язку  з таким працівником щоденно згідно зразка 

відповідно до додатку до даного рішення; 



- оплату праці працівникам, які відсутні на робочому місці з нез’ясованих 

причин та які не повідомили про своє місце перебування здійснювати  після  появи 

працівника на робочому місці та встановлення причин відсутності на роботі або 

повідомлення таким працівником про своє місце перебування та причин невиходу 

на роботу. 

3. Керівникам виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств 

та закладів забезпечити можливість  працівникам, які перебувають за межами 

Вінницької області або України, передати або переслати відповідну письмову заяву 

про надання відпуски (щорічної, соціальної, без збереження заробітної плати) без 

виплати матеріальної допомоги на оздоровлення чи заяву про звільнення за 

власним бажанням чи за згодою сторін.  

4. Керівникам виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, 

установ  та закладів: 

- організувати вихід на робочі місця необхідних працівників та по можливості 

забезпечити дистанційну роботу іншим працівникам.  

5. Це рішення  діє на період  дії режиму воєнного стану . 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови С. Тимощука.  

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 02.03.2022 р. № 559 

 

АКТ 

про відсутність працівника на робочому місці  
 

Ми, що нижче підписались: 

____________________________________________________________________, 

(посада, ПІП) 

____________________________________________________________________, 

(посада, ПІП) 

____________________________________________________________________, 

(посада, ПІП) 

склали даний акт про те що, станом на________2022р.___________________ (ПІБ 

працівника, посада,) відсутній на роботі на робочому місці за адресою: 

_________________без повідомлення причин. З номеру телефону ____________ 

(керівника підприємства, кадровика) здійснено дзвінок на номер 

телефону_______________ (працівника, посада, ПІБ)  з метою з’ясування причин 

відсутності його на робочому місці. 

В результаті чого встановлено, що 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ (зазначити причини відсутності працівника або зафіксувати факт, про 

неможливість встановлення зв’язку та місця перебування працівника)  

в чому підписуємось: 

Час складання акта: ____ год. ___ хв. 

1. ____________________/_____________ 

2. ___________________/______________ 

3. ___________________/______________ 

 

З актом ознайомлений _________________/_________________________ 

___ ____________ р. 

  

В.о. керуючого справами виконкому       Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 
 



Департамент правової політики та якості міської ради 

 

Олена КРІПАК 

 

Начальник відділу житлово – комунальних  

питань, транспорту, зв’язку департаменту  

правової політики та якості міської ради                               

 

 

 

 

 

 

 

 


