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Щодо
проблем
з
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заробітних
плат
працівникам
бюджетних установ на тимчасово
окупованих територіях

Асоціація міст України надає в письмовому вигляді пропозиції, озвучені
Виконавчим директором Асоціації, членом президії Конгресу Слобожаном О.В. на
засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові
України 4 травня 2022 року під час розгляду питання «5.1. Про забезпечення
фінансування бюджетної сфери та життєвонеобхідних функцій органів місцевого
самоврядування». А саме:
1. Обласним військовим адміністраціям провести аудит здійснення виплат
заробітних плат в медицині, освіті та комунальній сфері в межах областей по
громадах для визначення тих бюджетних установ, які перестали отримувати
заробітні плати з 24.02.22 чи пізніше. По тим підрозділам, де виплати не
здійснюються, потрібні окремі рішення начальників ВА відповідної громади або
начальників обласних ВА. Якщо громада не в окупації, але не має технічної
можливості здійснити виплати, може бути рішення сільського, селищного,
міського голови, погоджене начальником обласної військової адміністрації.
2. Працівникам бюджетних установ, хто відмовився від співпраці з
окупантами, потрібно дати номер телефону, по якому вони можуть заявити про
себе. Наступний крок - рішення начальника відповідної військової адміністрації
про оформлення документів про прийом на роботу чи тимчасові виплати та
здійснення оплати праці. Асоціація міст України готова надати такий контакт,
потрібно буде довести його до людей по галузям.
3. Для забезпечення роботи комунальних служб, які в зоні бойових дій і на
звільнених територіях, але не мають жодних надходжень, потрібно:
- надати субвенцію, цільову підтримку з Державного бюджету на
функціонування комунальних підприємств в зонах ведення активних бойових дій
для виплат заробітних плат, оплати енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів;
- встановити нульову ставку ПДВ за комунальні послуги для населення, що
зменшить фінансове навантаження та заборгованість населення за комунальні
послуги;
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- встановити мораторій на нарахування пені та штрафних санкцій у разі
виникнення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед міською
територіальною громадою за кредитом (позикою), залученим під місцеву гарантію.
Окреме питання, яке не стосується фінансів, але стосується окупованих
територій та громад в зоні бойових дій - випускники шкіл. Діти з територій,
тимчасово непідконтрольних Україні або на яких ведуться активні бойові дії,
знаходячись у постійній стресовій ситуації, не мають змоги повноцінно
підготуватись до тесту та не мають можливості фізично добратись до пунктів
тестування на безпечній території. Пропозиція: тимчасово у 2022 році зараховувати
таких дітей до закладів вищої освіти на основі документа про освіту та
мотиваційного листа (або онлайн співбесіди). При цьому, якщо вони на першому
курсі не виявлять належний рівень знань, то будуть відраховані. В такому випадку
не буде порушено їх право на здобуття освіти.
Асоціація міст України готова долучитися до розроблення необхідних для
вирішення вказаних проблем рішень та до їх реалізації.
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