
УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РО ЗП О РЯДЖ ЕН Н Я

«2Я. » грудня 2021 року №

Про організацію чергування водіїв автотранспортних засобів 
Вовчанської міської ради у святкові та вихідні дні 
з 25 по27 грудня 2021 року; з 01 по 03 січня та з 07 по 09 січня 2022 року

З метою забезпечення оперативного вирішення питань у вихідні та святкові дні 
з 25 по27 грудня 2021 року; з 01 по 03 січня та з 07 по 09 січня 2022 року, враховуючи 
розпорядження Вовчанського міського голови від 20.12.2021 р. № 445 «Про 
організацію чергування у святкові та вихідні дні з 25 по 27 грудня 2021 року» та 
№ 446 «Про організацію чергування у святкові та вихідні дні з 01 по 03 січня та з 07 
по 09 січня 2022 року» щодо чергування відповідальних працівників, відповідно до 
ст.ст. 67, 71, 72, 73, 107 Кодексу законів про працю в Україні, керуючись п. 20 ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити графік чергування водіїв автотранспортних засобів Вовчанської міської 
ради:
25 грудня 2021 року -  ШАТЕРНІКОВ Сергій Іванович
26 грудня 2021 року -  КАПОРИ Анатолій Миколайович
27 грудня 2021 року -  ТИМОШЕНКО Микола Миколайович
01 січня 2022 року -  ТИМОШЕНКО Микола Миколайович
02 січня 2022 року -  КАПОРИ Анатолій Миколайович
07 січня 2022 року -  ШАТЕРНІКОВ Сергій Іванович
08 січня 2022 року -  ТИМОШЕНКО Микола Миколайович
09 січня 2022 року -  ШАТЕРНІКОВ Сергій Іванович

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Людмилі 
КАТАСОНОВІЙ) здійснювати оплату праці працівникам, які зазначені в п.1 цього 
розпорядження в визначеніперірди, відповідно до вимог законодавства про працю.
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ядження залишаю за собою.
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Анатолій СТЕПАНЕЦЬ


