
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                      № 128 -к/тр                         26 травня 2020 р. 
 

Про виплату сум відпускних  
 

       Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про відпустки», Кодексом законів про працю 

України, враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 22.01.2020  №2887-

57/VII «Про припинення діяльності Кам’янської сільської ради», накази 

завідуючої Вишневим комунальним дошкільним навчальним  закладом 
«Дюймовочка» Кам’янської сільської ради №14 від 21.05.2020 «Про відпустки», 

№13 від 14.05.2020: 

 

1. Головному бухгалтеру Кам’янської сільської ради Левченко А.М. 
здійснити нарахування та виплату: 

1.1. Гуськову Віктору Валентиновичу, опалювачу Вишневого комунального 
дошкільного навчального  закладу «Дюймовочка» Кам’янської  сільської ради: 

-сум відпускних за  24 календарних дні щорічної основної відпустки з 01 

червня 2020 року по 25 червня 2020 року  та 4 календарні дні  додаткової 
щорічної відпустки з 26 червня 2020 року по 30 червня 2020 року за 
відпрацьований період з 31.08.2019 по 30.08.2020; 

- матеріальної допомоги на оздоровлення  в розмірі посадового окладу; 
1.2.Гудим Галині Іванівні, вихователю Вишневого комунального 

дошкільного навчального  закладу «Дюймовочка» Кам’янської  сільської 
ради,сум відпускних за  42 календарних дні щорічної основної відпустки з 01 

червня 2020 року по 14 липня 2020 року  за відпрацьований період з 15.01.2020 

по 14.01.2021. 

1.3. Ладонкіну Анатолію Борисовичу,  сторожу Вишневого комунального 
дошкільного навчального  закладу «Дюймовочка» Кам’янської  сільської ради: 

-сум відпускних за  24 календарних дні щорічної основної відпустки з 01 

червня 2020 року по 25 червня 2020 року  та 4 календарні дні  додаткової 
щорічної відпустки з 26 червня 2020 року по 30 червня 2020 року за 
відпрацьований період з 15.06.2019 по 14.06.2020; 

- матеріальної допомоги на оздоровлення  в розмірі посадового окладу. 
 

          Здійснити нарахування та виплату Тронь Тетяні Миколаївні, кухарю 

Вишневого комунального дошкільного навчального  закладу «Дюймовочка» 



Кам’янської  сільської ради, доплату за виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника в розмірі 50 відсотків посадового окладу. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 
фінансово-економічного відділу-головного бухгалтера виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Корж О.В. 
 

 

                Селищний голова                                                П.СЕГЕДІЙ            


