
УКРАЇНА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Краснокутськ

від «04» лютого 2021 року № 178-к

Про звільнення 
Тетяни ОДНОРОБ

Відповідно до рішення № 18-УІІІ Краснокутської селищної ради І сесії 
VIII скликання від 04Л2.2020 «Про початок реорганізації сільських та 
селищних рад, що увійшли до Краснокутської селищної ради», розпорядження 
Краснокутського селищного голови від 07Л2.2020 № 1 «Про попередження 
працівників сільських рад про наступне вивільнення у порядку статті 49-2 
Кодексу законів про працю України», пункту 1 статті 40, статей 44, 116 
Кодексу Законів про працю України, керуючись статтею 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в' я з у ю:

1. ЗВІЛЬНИТИ ОДНОРОБ Тетяну Василівну з посади спеціаліста І 
категорії Олексіївської сільської ради, 09 лютого 2021 року, відповідно до 
пункту 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України, у зв’язку з 
реорганізацією Олексіївської сільської ради шляхом приєднання до 
Краснокутської селищної ради, з виплатою вихідної допомоги у розмірі 
середнього місячного заробітку.

2. ВИПЛАТИТИ ОДНОРОБ Тетяні Василівні грошову компенсацію за 21 
календарний день невикористаної щорічної основної оплачуваної відпустки.

3. ПРОВЕСТИ Наталії ШВЕД, начальнику відділу фінансово- 
господарського забезпечення апарату селищної ради, головному бухгалтеру 
повний розрахунок з ОДНОРОБ Тетяною Василівною.
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4.Олені НІКОЛАЄНКО, начальнику відділу кадрової роботи, з питань 
організаційно-інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю апарату 
селищної ради зробити відлов 
ОДНОРОБ та видати копі 
установленому порядку.
Краснокутський селищнії 
голова комісії з реорганіз 
та селищних рад, що увій 
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Підготувала: Олена НІКОЛАЄНКО -  начальник відділу кадрової роботи, з 
питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю 
апарату селищної ради
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селищної ради

ш /МІ-
3. Олена

НІКОЛАЄНКО
начальник відділу кадрової 
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Трудову книжку отримала «9 9 » 2021 року

Копію розпорядження селищного голови від «О у » о/ нрГою 2021 року № /<9с9 ^  
отримала «Є>9» 2021 року.
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