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Н А К А З  
 

 
Про оголошення простою 

 
Керуючись Указом Президента України «Про утворення військових 

адміністрацій населених пунктів у Херсонській області» від 14 грудня 2022 
року № 865/2022, Розпорядженням Президента України «Про призначення І. 
Підгородецького начальником Музиківської сільської військової адміністрації 
Херсонського району Херсонської області» від 14 грудня 2022 року № 
325/2022-рп, Постановою Верховної ради України «Про здійснення 
начальниками військових адміністрації населених пунктів у Каховському та 
Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених 
частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» від 06.02.2023 року №2898-IX, Законами України «Про правовий режим 
воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII, «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану», відповідно до абз.2 п.1 ч.2 ст. 10 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України "Про 
запобігання корупції", "Про очищення влади", Кодексом законів про працю 
України, постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 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»,  з метою 
виконання одного з важливих завдань органів публічної влади після повернення 
на деокуповані території, вжиття заходів відновлення нормальної 
життєдіяльності територіальної громади, доцільного використання бюджету 
територіальної громади, у відповідності до ст. 10  Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII, ст.  113 КЗпП 
України   

У зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість 
виконання окремими працівниками роботи, оголошенням воєнного стану в 
Україні, на підставі статті 13 Закону України від 15.03.2022 року «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», враховуючи 
обставини того, що внаслідок збройної агресії проти України та подальшої 
окупації Музиківської територіальної громади Російською Федерацією 
Музиківський   сільський голова 22.06.2022 року покинув територію України та 
затвердженням Тимчасової структури Музиківської сільської ради Наказом 
начальника Музиківської сільської військової адміністрації від 10.03.2023 року 
№ 13-к/тр 

  Від  13.03.2023 року                    с. Музиківка № 14 к/тр 



 
НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити простій Музиківському сільському голові Лейбзону 
Савелію Нолєвичу  строком дії воєнного стану та плюс 30 днів після його 
припинення чи скасування, введеного в дію відповідно до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» із 13 березня 2023 року з оплатою 2/3 окладу.   
Під час простою сільський голова звільняється від обов’язку бути присутнім на 
відділеному робочому місці та на робочому місці в будівлі сільської ради, 
розташованої за адресою: с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 35.   

2. Відповідальній особі  
- розмістити наказ на сайті Музиківської ОТГ; 
- надіслати електронною поштою копію наказу всім начальникам відділів 

апарату сільської ради; 
- ознайомити з наказом Лейбзона С.Н. шляхом надіслання копії наказу 

електронною поштою чи іншими засобами комунікації. 
3. Заступнику начальника Музиківської сільської військової адміністрації 

ознайомити з цим наказом всіх  зацікавлених працівників під підпис, засобами 
дистанційного зв’язку чи іншими засобами комунікації. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Начальник сільської  
військової адміністрації                                          Ігор ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Виконавець наказу Сабадаш-Запускалова І.С. 
 
Візи про ознайомлення: 
 
1. Мельниченко А.В. 
 
2. Кулик І.В. 
 
3. Полторак І.Є 
 
4. Лебедєва А.М. 
  
5. Шнирук І.В. 
 
6. Славич В.В.  

 
 
 
 
 


