
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 № 181-к

Про звільнення 
Євгенію РЕВАКУ

Відповідно до рішення № 18-УШ 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 РЕВАКУ Євгенію Сергіївну з посади працівника по 
благоустрою 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 РЕВАІДІ Євгенії Сергіївні грошову компенсацію за 8 
календарних днів невикористаної щорічної основної оплачуваної відпустки.

3. ПРОВЕСТИ Наталії ШВЕД, начальнику відділу фінансово- 
господарського забезпечення апарату селищної ради, головному бухгалтеру 
повний розрахунок з РЕВАКОЮ Євгенією Сергіївною.

4.Олені НІКОЛАЄНКО, начальнику відділу кадрової роботи, з питань 
організаційно-інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю апарату

Євгенії РЕВАКИ 
в установленому

селищної ради зробити відпош 
та видати копію відлов 
порядку.
Краснокутський сели 
голова комісії з реор 
та селищних рад, що 
Краснокутської селищ

запис до трудової книжкі 
ядження, завіреного

Ірина КАРАБУТ



9

Ознайомлений
Підпис (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) дата

Підготувала: Олена НІКОЛАЄНКО -  начальник відділу кадрової роботи, з 
питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю 
апарату селищної ради

С П И С О К
осіб, які завізували розпорядження 

Краснокутського селищного голови

№
з/п

Власне ім'я, 
ПРІЗВИЩЕ

П о с а д а Дата візи Підпис

1. Валерій
САМІЛО

начальник відділу правового 
забезпечення апарату 
селищної ради

2. Тетяна
КАЩЕНКО

головний спеціаліст відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення апарату 
селищної ради

$/М М і
3. Олена

НІКОЛАЄНКО
начальник відділу кадрової 
роботи, з питань 
організаційно-інформаційного 
забезпечення та зв’язків з 
громадськістю апарату 
селищної ради

МРЛ'ЛеЛ'
* *

Трудову книжку отримала « о«3» -.Нотою 2021 року

Копію розпорядження селищного голови від «Рч » іЛЮґлоіс? 2021 року № /Л/Ж - 
отримала «0%» М а т о М )  2021 року. _

селли* Р*


