
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Краснокутськ

від «27» січня 2021 року № 63-к

Про переведення Анастасію БАБЕНКО

ПЕРЕВЕСТИ:

БАБЕНКО Анастасію Сергіївну, спеціаліста І категорії Краснокутської 
селищної ради на посаду головного спеціаліста відділу економічного розвитку 
та інвестицій, підприємництва, податків та зборів апарату Краснокутської 
селищної ради, з 01 лютого 2021 року, із посадовим окладом згідно зі штатним 
розписом, як таку, що успішно пройшла стажування, із збереженням 14 рангу 
посадової особи місцевого самоврядування, що відповідає посаді, віднесеній 
до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Підстава: заява Анастасії БАБЕНКО від 27.01.2021, стаття 10, 15 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів», від 1 грудня 1994 року 
№ 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у 
державних органах», від 3 травня 1994 року № 283 «Про порядок 
обчислення стажу державної служби», від 25 березня 2016 року 
№ 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної 
служби», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 
квітня 2013 року № 265-р «Про віднесення посади адміністратора 
до відповідної категорії посад в органах 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 
Красноку гського. се,Лйщногол голови, трудова книжка Анастасії 
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Г 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 Анастасії 
БАБЕНКО.
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