
 

УКРАЇНА 

ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ №266/22  

       03 червня 2022         м. Хотин 

 

 

Про припинення простою 

 

              Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 
2136-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року №401 
«Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», 

керуючись статтями 17, 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтею 113 Кодексу законів про працю України,  виконавчий 
комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити простій не з вини працівників з 06.06.2022 року для керівників 

комунальних закладів, що перебувають у комунальній власності 
Хотинської міської ради та працівників, необхідність постійної роботи 
яких, зумовлена нагальною потребою забезпечення подальшого 
стабільного функціонування установи: 

- Хотинська музична школа Хотинської міської ради; 
-        Хотинська художня школа; 
-    «Хотинський будинок дітей та учнівської молоді» Хотинської міської 
ради; 
- Заклад  дошкільної освіти села Ворничани; 
- Заклад дошкільної освіти села Каплівка Хотинської міської ради 
Дністровського району Чернівецької області; 
- Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) села Крутеньки Хотинської 
міської ради.  
2. Припинити простій не з вини працівників з 01.07.2022 року для керівників 

комунальних закладів, що перебувають у комунальній власності 
Хотинської міської ради та працівників, необхідність постійної роботи 
яких, зумовлена нагальною потребою забезпечення подальшого 
стабільного функціонування установи: 

- Комунальний заклад «Хотинська міська публічна бібліотека» 
Хотинської міської ради; 
- Комунальний заклад «Хотинський Будинок народної творчості та 
дозвілля» Хотинської міської ради;  



- Народний аматорський духовий оркестр; 
- Народний аматорський ансамбль танцю «Дністер»; 
- Народне аматорське тріо бандуристок «Журавка»; 
- Народний аматорський хор ветеранів війни та праці; 
- Народний аматорський камерний хор «Струни серця»; 
- Зразкова аматорська вокальна студія «Муза»; 
- Зразковий аматорський театр юного глядача; 
- Зразкова аматорська студія вокального співу «Щасливі діти»; 
- Зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного танцю 
«Крок вперед»; 
- Народний аматорський фольклорний колектив «Білівчанка».  
 

3. Припинити простій не з вини працівників з 06.06.2022 року в комунальних 
закладах загальної середньої освіти, що перебувають у комунальній 
власності Хотинської міської ради для таких посад: 

- вихователь групи продовженого дня; 
- асистент вихователя групи продовженого дня; 
- практичний психолог; 
- соціальний педпрацівник; 
- педагог-організатор; 
- керівник гуртка, секції, студії 

 

4.  Керівникам комунальних закладів загальної середньої освіти, що 
перебувають у комунальній власності Хотинської міської ради, 
встановити з 06.06.2022 року звичайний режим роботи працівників 

підпорядкованих закладів, зазначених в пункті 3. 
 

5. Рішення спрямувати керівникам комунальних закладів загальної середньої 
освіти, що перебувають у комунальній власності Хотинської міської ради. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти  на першого заступника   
міського голови Д.Білецького.                         

   
 

Міський голова                                                             Андрій ДРАНЧУК 

 

 


