
yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХЛРКIВСЬКО[ ОБЛАСТI

розпоряд)ItЕння

вiд 0/, 03, /"Ol,L сел. Безлюдiвка

Про оголошення працiвникам
БезлюдiвськоТ сел и щноТ рали
простою у звОязку з веденням
воснного стану в YKpaTHi

ВiДПОВiдНо До Указу Президента Украiни <Про введення воснного стану в
YKpaiHi> вiд 24.02.2022 Ng 6412022, затвердженого Верховною радою УкраТни
J\Ъ 2102-IX вiд 24.02,2022, керуючись ст. 42 Закону Украiни пПро мiсцеве
СаМОВРЯДУВаНня В YKpaiHi> та у зв'язку з неможливiстю виконувати своТ
посадовi обов'язки на робочому мiсцi, а також у дистанцiйному (надомному)
РеЖИМi на час дii во€нного стану в YKpaiHi працiвникам Безлюдiвськоi
селищноi ради

l. Оголосити простiй: '

-зlберезня2022року:
ПIНКЕВИЧ AHacTacii Iгорiвнi - провiдному спецiалiсту загаJIьного вiддiлу
Безлюдiвськоi селищноi ради ;

СОБЕНКО Тетянi Миколаiвнi - дiловоду загального вiддiлу Безлюдiвськоi
селищноi ради;
ЧЕЧУЮ Андрiю Iгоровичу старшому iнспектору загаJIьного вiддiлу
Безлюдiвськоi селищноI ради;
ЛЕБIДЬ Свiтланi Михайлiвнi нача.пьнику вiддiлу земельних вiдносин та
комуна_пьноi власностi Безлюдiвськоi селищноi ради;
ТКАЧЕНКО Маринi BiKTopiBHi - головному спецiалiсту вiддiлу земельних
вiдносин та комунальноТ власностi БезлюдiвськоТ селищноi ради;
смАхтIнIй Маринi Миколаiвнi - провiдному спецiалiсту вiддiлу з llитань
економiчного розвитку, iнвестицiйноТ дiяльностi комунального майна
Безлюд i вськоi селищно'i ради;
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ШЕ,ВЧЕНКО ЮлiТ Валентинiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу дерхrавноТ

реестрацiI Безлюдiвськоi селищноТ ради;
ЧЕРКАШИНТИ Оленi IBaHiBHi головному спецiалiсту вiддiлу державноТ

ресстрацiТ Безлюдiвськоi селищноi ради.
BQPQTHIKOBY Сергiю Володимировичу начальнику вiддiлу житлово-

комунальFIоJо господарства Безлюдi вськоТ селищноТ ради ;

ЖЕЛIЗОВIй Наталii IBaHiBHi - провiдному спецiалiсту вiддiлу житлово-
комунальFlого господарства БезлюдiвськоТ селиrцноТ ради
ВОЛОlЛЕF{КО l'ет,янi В'ячеславiвнi гоJIовному спечiалiсту секторv

угrравлiнl"lя tIepcoнaJIoM БезrlюдiвськоТ селиIцноТ рали;
СЛЮСДРЕF{КО Свiтланi Володимирiвнi - сторожу БезлюдiвськоТ селищноТ

ради;
роЗИМБОРСЬКОVIУ Леонiду Петровичу - сторожу Безлюдiвськоi селищноТ

ради;
розиI\4БорськомУ Леонiду Петровичу - прибиральнику територiТ

БезлюдiвськоТ селищноТ рали;
N4дкдрЕнкО Вiталiнi BiKTopiBHi - прибиральнику службових примiпдень

БезлюдiвськоТ селишноi ради.

-з|2 березня 2022 року:
N4АртиНЕF{кО о.lrьзi СергiТвнi * начальнику юридичного вlдлlлу

Безлюдi вськоТ сеJI ищLlоТ ради.

- з l4 березня 2022 року:
БОКЛАГУ Сергiю Сергiйовичу начальнику
БезлюдiвськоТ селищноТ рали.
КОШСНИК Тетянi BiKTopiBHi - iнспектору
БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

вiддiлу державноТ ресс,грашiТ

служби у справах дiтей

- з l5 березня 2022 року:
БЕзБрижlЙ ользi I\4иколаiвнi робiтнику з благоустрою Безлюдiвськоi

селищноТ ради.

2. IJентралiзованiй бухгалтерiт Безлюдiвськот селишнот рали забезпечити

оплату гIраrti у розмiрi 2lз посадового окладу з урахуванням надбавки за

вислуг.У poKiB, гlадбавкИ за високi досягнеНня У прашi та збереженням paLIJ,y

поса/lовоТ особи мiсцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Пiдстава:
подання першого заступника селишного голови Юрiя СВIТЛИЧНОГО, ПОДаF{НЯ

начальника загального вiддiлу Безлюдiвськот селищноТ ради олени БоклАГ,
подання начальника вiддiлу державноТ ресстрачiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали

сергiя Боклдгд, подання начальника вiддiлу земельних вiдносин ],а

комунальнот власностi Безлюдiвськоi селищноi ради Свiт.ltани лЕБIдь,



подання начальника юридичного вiддiлУ Безлюдiвськоi селищноТ ради ольги
МАРТИНЕНКО, ПОДаННЯ НаЧаJIЬНИКа ВiДДiлУ житлово-комунального
господаРства БеЗлюдiвськоi селищноi ради Сергiя воротНIковд, подання
начальнИка вiддiЛу з питань економiчного розвитку, iнвестицiйноi дiяльностi
комун€LпЬногО майна Безлюдiвськоi селищноi ради Ольги юрко, подання
головного спецiалiста сектору управлiння персоналу БезлюдiвськоI селищноТ
Ради Тетяни волошЕнко, подання старости Котлярiвського старостинського
округу Антонiни ШЖЕНКО.

Без",lюдiвський сеJIиlllний голова икола кУЗЬNIIноВ
бФФ

ьktЩ/ý,W
Агý/ lR/iИl \Ъ,е


