
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Н А К А З

Від  10.03.2023 р.                           с. Музиківка      № 13-к/тр

Про затвердження тимчасової структури 
Музиківської сільської ради

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 ч. 2. ст. 10  Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити тимчасову структуру Музиківської сільської ради (Додаток 1);
2. Затвердити штатний розпис Музиківської сільської ради (Додаток 2);
3. Головному спеціалісту-юрисконсульту підготувати накази про простій для 

працівників, посади яких не увійшли в тимчасову структуру;
4. Головному бухгалтеру вжити всіх необхідних заходів щодо оплати праці 

працівників, яким оголошено простій;
5. Довести даний наказ до всіх зацікавлених працівників під підпис;
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник сільської 
військової адміністрації                      Ігор ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ 


