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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

   

смт Софіївка                                № 209-к/тр                             21 жовтня 2021 р. 
  

Про трудові відносини з керівником  
Комунального закладу  «Софіївський історико-краєзнавчий музей» 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про культуру», «Про музеї та музейну справу»,  Кодексом законів про працю 
України, наказом Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 «Про  
встановлення умов оплати праці працівникам культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», постановою  Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 

«Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України 
«Про музеї та музейну справу», враховуючи Протокол №2 від 12.10.2021 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади директора Комунального закладу «Софіївський історико-

краєзнавчий музей»», строковий трудовий договір від 13.10.2016 №194, заяву 
Мірзоєва А.Ю.: 

 

1. Звільнити МІРЗОЄВА Артура Юрійовича,  директора Комунального 
закладу «Софіївський історико-краєзнавчий музей» Софіївської селищної 
ради Софіївського району  Дніпропетровської області,  25 жовтня 2021 року у 
зв’язку з закінченням строку трудового договору  відповідно до п.2 ст.36 
Кодексу законів про працю України.  
        2. Призначити МІРЗОЄВА Артура Юрійовича  директором Комунального 
закладу «Софіївський історико-краєзнавчий музей» Софіївської селищної 
ради Софіївського району  Дніпропетровської області з 26 жовтня 2021 року 

строком на 5 років з укладенням контракту. 

        3. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Моренко Г.Г. підготувати контракт  із Мірзоєвим 

А.Ю.  строком на 5 років.  



        4. Встановити Мірзоєву Артуру Юрійовичу,  директору Комунального 
закладу «Софіївський історико-краєзнавчий музей» Софіївської селищної 
ради Софіївського району  Дніпропетровської області: 
       4.1. 13 тарифний розряд; 
       4.2.надбавку за cкладність, напруженість в роботі в розмірі 50% 
посадового окладу; 

       4.3. доплату за вислугу років  в розмірі 20% посадового окладу. 
       5. Уповноважити   Мірзоєва А.Ю., директора Комунального закладу 
«Софіївський історико-краєзнавчий музей» Софіївської селищної ради 
Софіївського району  Дніпропетровської області, підготувати відповідний   
пакет  документів  та звернутися до органу реєстрації у порядку,  

встановленому законодавством України.  

       6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

                   Селищний голова                                                 Петро СЕГЕДІЙ  


