
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ

22 червня 2020 р.                             м. Ужгород                           НАКАЗ № 42O

Щодо щорічної відпустки співробітників
згідно з графіком відпусток

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки», ст. 79 КЗпПУ та графіка
відпусток співробітників ІЕФ НАН України на 2020 рік, згідно з яким щорічні
відпустки співробітників інституту заплановано на липень-серпень 2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Співробітникам інституту, які не використали відпустку за 2020 рік (у т.ч. і за 2019 рік),
надати у відділ кадрів відпускні записки,  в яких вказати дату початку відпустки у термін
протягом липня-серпня з врахуванням повної тривалості відпустки,  яка погоджена з
керівниками підрозділів, до 1 липня 2020 року.

Виняток складають сторожі охорони інституту,  які узгоджують терміни відпусток з
начальником сторожової охорони Корчинським І.І., та працівники експлуатаційно-
технічного відділу, які узгоджують терміни відпусток з заступником директора Романом
І.Ю. з врахуванням виробничої необхідності.

2. Взяти до відома, що у 2020 році відпустки співробітникам інституту поза графіком не
надаватимуться, крім категорій працівників, які мають право на щорічну оплачувану
відпустку у зручний для них час згідно з частиною 13 п. 10 Закону України «Про
відпустки».

3. Начальнику відділу кадрів Ласковець Л.Т.  довести цей наказ до відома керівників
підрозділів через засоби електронної пошти.

4. Керівникам підрозділів: завідувачам відділів Гомоннаю О.В., Маслюку В.Т., Реметі Є.Ю.,
Снігурському О.В., головному бухгалтеру Терещенко О.Д. ознайомити з цим наказом своїх
співробітників (у т.ч. через засоби зв’язку) та забезпечити його виконання.

5. Ученому секретарю Романовій Л.Г. оприлюднити цей наказ на веб-сторінці інституту
http://iep.org.ua.

6. Вважати оприлюднення цього наказу на веб-сторінці інституту письмовим повідомленням
працівників про дату початку відпустки протягом липня-серпня 2020 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Підстава: Графік відпусток співробітників ІЕФ НАН України.
Закон України «Про відпустки». Ст. 79 та ст. 139 КЗпП України.

Директор ІЕФ НАН України Г.М. Гомонай
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