
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Краснокутськ

від «14» січня 2021 року № 22-к

Про призначення Наталії ТКАЧЕНКО

1. ПРИЗНАЧИТИ:

ТКАЧЕНКО Наталію Юріївну на посаду головного спеціаліста відділу 
кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного забезпечення та 
зв’язків з громадськістю апарату Краснокутської селищної ради, з 16 січня 2021 
року, як таку, що успішно пройшла стажування, із посадовим окладом згідно зі 
штатним розписом, за переведенням з Головного управління Пенсійного фонду 
України в Харківській області, із присвоєнням 6 рангу посадової особи 
місцевого самоврядування (на рівні рангу, який був присвоєно відповідно до 
Закону України «Про державну службу»).

2. ВИПЛАЧУВАТИ:

ТКАЧЕНКО Наталії Юріївні, головному спеціалісту відділу кадрової 
роботи, з питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв’язків з 
громадськістю апарату Краснокутської селищної ради, надбавку за вислугу 
років у розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
і залежно від стажу державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування, ураховуючи, що за записами у її трудовій книжці станом на 
16 січня 2021 року, зазначений стаж роботи, що дає право на надбавку, 
становитиме 14 років 10 місяців 21 день.

Підстава: заява Наталії ТКАЧЕНКО від 11.01.2021, статті 10, 15, пункт З
розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів», від 01.12.1994 № 804 «Про затвердження 
Положення про порядок стажування у державних органах», від 
03.05.1994 № 283 «Про порядок обчислення стажу державної 
служби», від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку
обчислення стажу державної служби», роз’яснення
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Національного агентства України з питань державної служби від 
18.12.2019 № 9449/13-19 «Щодо присвоєння рангу особі, що 
перейшла з державної служби на службу в органи місцевого 
самоврядування», рішення І сесії VI скликання № 8 - VIII «Про 
затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради 
та її виконавчих органів» від 01 грудня 2020 року, висновок 
керівника стажування Сергія МОЦИКА, першого заступника 
Краснокутського селищного голови, трудова книжка Наталії
ТКАЧЕНКО.
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