
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

 Про скорочення  штату працівників  
Комунального закладу  «Публічна 
бібліотека Чупахівської селищної ради»

      Керуючись  ст. 40 , ст. 49-2 Кодексу законів про працю  України,  ст. 89
Бюджетного кодексу України,  ст.26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та   у зв’язку  з  скороченням фінансування,   Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.   Скоротити  штат  працівників  Комунального    закладу  «Публічна
бібліотека  Чупахівської  селищної  ради»   у  зв’язку  з   скороченням
фінансування   з   «  20 »  травня 2019  року,  а  саме   скоротити     посаду
«бібліотекаря 1 категорії» та  «провідного   бібліотекаря».
       2.  Чубу  Павлу   Андрійовичу,  попередити  працівників  Комунального
закладу «Публічна бібліотека  Чупахівської селищної ради»  про скорочення
штатів,  не  пізніше  ніж  до  «20»   березня 2019  року  відповідно  до  норм
чинного законодавства

  3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення   покласти  на    постійну
комісію  з  планування    та  фінансів,  бюджету,   соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова О. В. Кужель 



ПЕРСОНАЛЬНЕ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

(ПІП особи, яка попереджається)

 

         Відповідно до Рішення  16 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної
ради   від “15”  березня  2019 року  в зв’язку з скороченням фінансування
комунального  закладу  «Публічна  бібліотека Чупахівської  селищної ради»
«___»   ____________2019  року  Чупахівська  селищна  рада  здійснює
скорочення штату працівників  комунального  закладу  «Публічна  бібліотека
Чупахівської  селищної  ради.  Посада,  «Бібліотекаря 1 категорії» ,   яку Ви
займаєте, підлягає скороченню.

Одночасно   пропоную   іншу  посаду,  а  саме  «Бібліотекаря»  в
комунальному  закладі  «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» , а
у разі  відмови від переведення   після закінчення 2-х місячного  терміну з
моменту  одержання  цього  персонального  попередження,  Ви  підлягаєте
звільненню з  роботи по п.1 ч.1  ст.40 КЗпП України з  дотриманням вимог
чинного  законодавства  України,  наданням  пільг  та  компенсацій  згідно  з
Законом,  зокрема  вихідної  допомоги  у  розмірі  не  менше  середнього
місячного заробітку.

         Це  персональне  попередження  складено  у  двох  оригінальних
примірниках:  один  –  особі,  яка  попереджується;  другий  –  в  матеріали
особової справи.

Начальник відділу організаційно – кадрової,
загальної роботи , зв’язків з громадськістю 
та юридичного   забезпечення                                         П.А.Чуб                          

                                                  
  

Попередження одержано:

 

“____”____________ 2019 р.         ___________ /_______________

                



ПЕРСОНАЛЬНЕ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

(ПІП особи, яка попереджається)

 

         Відповідно до Рішення  16 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної
ради   від “___”  березня  2019 року  в зв’язку з скороченням фінансування
комунального  закладу  «Публічна  бібліотека Чупахівської  селищної ради»
«___»____________2019  року  Чупахівська  селищна  рада  здійснює
скорочення штату працівників  комунального  закладу  «Публічна  бібліотека
Чупахівської   селищної  ради.  Посада  «Провідного  бібліотекаря»,  яку  Ви
займаєте, підлягає скороченню.

Одночасно  пропоную  іншу посаду, а саме «Завідуючого  бібліотекою»
в комунальному  закладі  «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» ,
а  у разі  відмови від переведення   після закінчення 2-х місячного  терміну з
моменту  одержання  цього  персонального  попередження,  Ви  підлягаєте
звільненню з  роботи по п.1 ч.1  ст.40 КЗпП України з  дотриманням вимог
чинного  законодавства  України,  наданням  пільг  та  компенсацій  згідно  з
Законом,  зокрема  вихідної  допомоги  у  розмірі  не  менше  середнього
місячного заробітку.

         Це  персональне  попередження  складено  у  двох  оригінальних
примірниках:  один  –  особі,  яка  попереджується;  другий  –  в  матеріали
особової справи. 

Начальник відділу організаційно – кадрової,
загальної роботи , зв’язків з громадськістю 
та юридичного   забезпечення                                               П.А.Чуб

                                               
  

Попередження одержано:

 

“____”____________ 2019 р.         ___________ /_______________

                                                    


