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Про відпустки 
 

         Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про відпустки», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», враховуючи заяви  Дишко Н.В., Залєвської Л.М., Семенович 
Т.В., Акастьолової Л.М., Хоружевського М.Г., Качан І.М., Розбицької С.В.: 
 

        1.Надати  Дишко Наталі Василівні, начальнику відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, частину 
щорічної основної відпустки  з 26 липня   2021 року по 09 серпня 2021 року 
включно   на  15 календарних днів за відпрацьований період з 10.04.2021 по 
09.04.2022.   

        2.Надати Залєвській Світлані Миколаївні, спеціалісту І категорії відділу 
контролю за додержанням законодавства про працю, оподаткування та 
регулювання земельних відносин Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради, частину основної щорічної відпустки  з 02 серпня   2021 року до 16 серпня 

2021 року включно   на  15 календарних днів за відпрацьований період з 
22.04.2020 по 21.04.2021. 
        3.Надати  Семенович Тетяні Володимирівні, прибиральниці службових 
приміщень виконавчого комітету Софіївської селищної ради,   основну щорічну 
відпустку з 02 серпня 2020 року до 26 серпня 2020 року включно   на  24  
календарних дні  за відпрацьований період з 04.05.2020  по 03.05.2021.     
        4. Надати  Акастьоловій Людмилі Михайлівні, начальнику відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради,   частину основної щорічної відпустки  з 02 серпня  2021 року по 16 серпня 
2021 року включно   на  15  календарних днів за відпрацьований період з 
10.07.2020  по 09.07.2021. 
          Виконання обов’язків начальника відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету  Софіївської селищної ради, на 
період перебування Акастьолової Л.М. в щорічній відпустці з 02 серпня 2021 
року по 16 серпня 2021 року включно, покласти на адміністратора центру 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради Качан Яну Вадимівну. 

5. Надати  Хоружевському Максиму Григоровичу, головному спеціалісту 
відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради,   частину основної щорічної 



відпустки  з 02 серпня   2021 року до 15 серпня 2021 року включно   на  14  
календарних днів за відпрацьований період з 10.04.2021  по 09.04.2022.  

6. Надати  Качан Ірині Миколаївні, начальнику відділу розвитку соціальної 
сфери виконавчого комітету Софіївської селищної ради,   частину основної 
щорічної відпустки  з 25 серпня   2021 року до 08 вересня 2021 року включно   на  
15  календарних днів за відпрацьований період з 01.03.2021  по 28.02.2022. 
          Виконання обов’язків начальника відділу розвитку соціальної сфери  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради, на період перебування Качан 
І.М. в  щорічній відпустці з 25 серпня   2021 року  по 08 вересня 2021 року 
включно, покласти на головного спеціаліста відділу  розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради Чумак Світлану Василівну 
згідно посадової інструкції. 

7.Надати   Розбицькій Світлані Василівні, начальнику відділу у справах 
дітей Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, частину основної 
щорічної відпустки з 25 серпня 2021 року  до 08 вересня 2021 року включно на  
15 календарних днів за відпрацьований період з 29.01.2021  по 28.01.2022.  
         8. Фінансово-економічному відділу Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради (Корж О.В) здійснити  відповідні нарахування  та виплату 
належних сум  згідно чинного законодавства. 
        9. Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

                     Селищний голова                                                    П.СЕГЕДІЙ 


