
  

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                      № 51-к/тм/в                          16 липня 2021 р. 
 

Про надання відпустки керівникам закладів культури 

 

         Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про відпустки», враховуючи  Колективний договір  
працівників культури Софіївської селищної ради на 2020-2023 роки, заяви 

Телевної Н.А., Сербіної О.В., Дудник Т.Г., Венжеги Л.О., Грицай А.Ф., 
Личманенко Ю.Г.: 
 

        1. Надати  Телевній Наталі Анатоліївні, завідувачу комунальним закладом 

«Миколаївська сільська бібліотека»: 

         -  основну  щорічну відпустку  з 01 серпня 2021 року  по 25 серпня 2021 
року включно на  24 календарних дні за відпрацьований період з 01.01.2020 по 
31.12.2021; 

         - додаткову щорічну  відпустку згідно колективного договору за 
ненормований робочий день з 26 серпня  2021 року  по 01 вересня 2021 року 
включно на  7 календарних днів за відпрацьований період з 01.01.2021 по 
31.12.2021.   

        2. Надати  Сербіній Олені Володимирівні, завідувачу комунальним 
закладом «Олександро-Білівська сільська бібліотека»: 

         -  основну  щорічну відпустку  з 03 серпня  2021 року  по 27 серпня 2021 
року включно на  24 календарних дні за відпрацьований період з 06.08.2020 по 
05.08.2021; 

         - додаткову щорічну  відпустку згідно колективного договору за 
ненормований робочий день з 28 серпня  2021 року  по 03 вересня 2021 року 
включно на  7 календарних днів за відпрацьований період з 06.08.2020 по 
05.08.2021. 

         3.Надати  Дудник Тетяні Григорівні, завідувачу комунальним закладом 

«Володимирівська сільська бібліотека», основну  щорічну відпустку  з 03 серпня 
2021 року  по 27 серпня 2021 року включно на  24 календарних дні за 
відпрацьований період з 01.01.2020 по 31.12.2021; 

  4. Надати Венжегі Лідії Олексіївні, завідувачу комунальним закладом 
«Вишнева сільська бібліотека»: 



- щорічну основну відпустку  з  03 серпня  2021 року  до 27 серпня 2021 

року включно на  24  календарних дні за відпрацьований період з 01.04.2020 по 
31.03.2021; 

- додаткову щорічну  відпустку за ненормований робочий день згідно 
колективного договору з  28 серпня  2021 року  до 03 вересня 2021 року включно 
на  7  календарних днів за відпрацьований період з 01.04.2020 по 31.03.2021. 

5.   Надати Грицай Аллі Флорівні, завідувачу комунальним закладом 
«Кам’янська сільська бібліотека»: 

- щорічну основну відпустку  з  03 серпня  2021 року  до 27 серпня 2021 

року включно на  24  календарних дні за відпрацьований період з 05.05.2020 по 
04.05.2021; 

- додаткову щорічну  відпустку згідно колективного договору з  28 серпня  
2021 року  до 03 вересня 2021 року включно на  7  календарних днів за 
відпрацьований період з 05.05.2020 по 04.05.2021.           

6.Надати Личманенко Юлії Григорівні, завідувачу комунальним закладом 
«Софіївська сільська бібліотека»: 

- щорічну основну відпустку  з  03 серпня  2021 року  до 27 серпня 2021 

року включно на  24  календарних дні за відпрацьований період з 01.01.2021 по 
31.12.2021; 

- додаткову щорічну  відпустку згідно колективного договору з  28 серпня  
2021 року  до 03 вересня 2021 року включно на  7  календарних днів за 
відпрацьований період з 01.01.2021 по 31.12.2021. 

        7. Відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету С 

офіївської селищної ради (Ісаєва Г.Г.) здійснити  відповідні нарахування  та 
виплату належних сум  згідно чинного законодавства. 
        8. Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою. 
 

      

               Селищний голова                                                    П.СЕГЕДІЙ           
 


