
УКРАЇНА 
Харківська область 

Валківська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 лютого 2021 року № 127

Про продовження терміну 
попередження працівників 
Валківської міської ради, 
сільських, селищних рад 
Валківського району 
Харківської області 
про наступне вивільнення у 
порядку ст. 492 Кодексу 
законів про працю України

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі рішення І сесії міської ради VIII скликання від 
09 грудня 2020 року № 10 „Про початок реорганізації сільських та селищних
рад Валківського району шляхом приєднання до Валківської міської ради” ,

• • •  • 2 •відповідно до пункту 1 статті 40, статті 49 Кодексу законів про працю України:

1. Продовжити термін попередження працівників Валківської міської ради,
сільських, селищних рад Валківського району Харківської області про наступне 

• * 2  вивільнення у порядку статті 49 Кодексу законів про працю України до
01 березня 2021 року за списком (додаток 1).

2. Продовжити термін попередження працівників Валківської міської ради, 
сільських, селищних рад Валківського району Харківської області ро наступне 
вивільнення у порядку статті 492 Кодексу законів про працю в Україні до 
05 березня 2021 року включно за списком (додаток 2).

3. Продовжити термін попередження працівників Валківської міської ради, 
сільської, селищних рад Валківського району Харківської області про наступне 
вивільнення у порядку статті 492 Кодексу законів про працю в Україні до 
18 лютого 2021 року включно за списком (додаток 3).

4. Ознайомити з цим розпорядженням під особистий підпис всіх 
зазначених у ньому осіб.
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5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку міської ради протягом дії 
цього попередження здійснювати нарахування та виплату всіх належних 
працівникам коштів відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голора

\

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 09 лютого 2021 року №127

Список працівників 
яким продовжується термін попередження 

про наступне вивільнення у порядку статті 49 
Кодексу законів про працю України

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові працівника

Займана посада Дата і підпис 
працівника

1. ОНИЩЕНКО 
Тетяна Анатоліївна

головний бухгалтер 
Баранівської сільської ради

2. КОВАЛЬ
Світлана Миколаївна

головний бухгалтер 
Високопільської сільської 
ради

3. РУДЕНКО 
Людмила Іванівна

головний бухгалтер 
Ков’язької селищної ради

4. ОЛЬХОВСЬКА 
Світлана Іванівна

головний бухгалтер 
Мельниківської сільської 
ради

5. КОВАЛЬ 
Олена Павлівна

головний бухгалтер 
Минківської сільської ради

6. ВЕРЕТЕЛЬНИК 
Ольга Сергіївна

головний бухгалтер 
Огульцівської сільської ради

7. ХОЛОД 
Лідія Іванівна

головний бухгалтер 
Сніжківської сільської ради

8. КОНОВАЛЕНКО 
Ніна Василівна

головний бухгалтер 
Шарівської сільської ради

9. СОБАКАР 
Тетяна Леонтіївна

головний бухгалтер Заміської 
сільської ради

10. БАЗЮК
Наталія Євгенівна

головний бухгалтер 
Олександрівської сільської 
ради

Керуюча справами 
виконавчого комітету міської ради

Юлія Дригайло (05753) 5 12 83



Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 09 лютого 2021 року №127

Список працівників 
яким продовжується термін попередження 

про наступне вивільнення у порядку статті 49 
Кодексу законів про працю України

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові працівника

Займана посада Дата і підпис 
працівника

1. БОСЕНКО 
Лідія Василівна

бухгалтер Старомерчицької 
селищної ради

2. СТУПАК
Валентина Євгеніївна

бухгалтер Старомерчицької 
селищної ради

Керуюча справами 
виконавчого комітету міської ради

Юлія Дригайло (05753) 5 12 83



Додаток З
до розпорядження
міського голови
від 09 лютого 2021 року №127

Список працівників 
яким продовжується термін попередження 

про наступне вивільнення у порядку статті 492 
Кодексу законів про працю України

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові працівника

Займана посада Дата і підпис 
працівника

1. ГУБСЬКА 
Людмила Петрівна

опалювач Благодатненьської 
сільської ради

2. ТУ ГАЙ
Андрій Миколайович

опалювач Заміської сільської 
ради

3. Перчиць
Віктор Михайлович

опалювач Кобзарівської 
сільської ради

4. МАКАРЕНКО 
Олексій Миколайович

опалювач приміщень 
Новомерчицької сільської 
ради

5. Компан
Юлія Володимирівна

бухгалтер централізованої 
бухгалтерії Валківської 
міської ради

6. ХАНІНА
Вікторія Вікторівна

завідуюча відділу «Центр 
розвитку громади та медіа 
комунікацій»

7. ЦИБУЛЬКО 
Марина Василівна

спеціаліст І категорії 
Старомерчицької селищної 
ради

Керуюча справами 
виконавчого комітету міської ради іна ЖЕЛЕВСЬКА

Юлія Дригайло (05753) 5 12 83


