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А.А. Сидоровпен жасасқан
еңбек шартын бұзу туралы

О расторжении трудового договора
с Сидоровым А.А.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек
кодексінің 52-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Сату менеджері Александр Алексеевич Сидоровпен жасасқан еңбек шарты
қызметкер бір жұмыс күн ішінде үш сағат қатарынан одан да артық өз жұмыс
орнында себепсіз болмауына байланысты 2017 жылғы 22 шілдеде бұзылсын.
2. 2017 жылғы 15 қаңтар – 22 шілде аралығындағы пайдаланылмаған жыл
сайынғы төленетін еңбек демалысының өтемақысы төленсін (И.К.Пернебаева).
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тəртіппен есеп айырысу жасалсын жəне жалақы берілсін (И.К. Пернебаева).
Негіздеме: Қызметкерлер жөніндегі менеджер С.А. Накеновтің 2017 жылғы
11 сəуірдегі №15, 2017 жылғы 21 шілдедегі №27 баяндамалық жазбалары, А.А.
Сидоровтың 2017 жылғы 12 сəуірдегі, 2017 жылғы 22 шілдедегі түсініктеме
жазбалары, директордың А.А.Сидоровқа тəртіптік жаза қолдану туралы 2017
жылғы 13 сəуірдегі №12 бұйрығы, кəсіподақтың 2017 жылғы 13 сəуірдегі № 6
хаттамасы.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Расторгнуть 22 июля 2017 года трудовой договор с Сидоровым Александром
Алексеевичем, менеджером по продажам, в связи с отсутствием работника на работе
без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день.
2. Произвести компенсационную выплату за неиспользованный ежегодный
оплачиваемый трудовой отпуск за период с 15 января по 22 июля 2017 года
(Пернебаева И.К.).
3. Произвести расчет и выдачу заработной платы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (Пернебаева И.К.).
Основание: докладные записки Накенова С.А., менеджера по персоналу
от 11.04.2017 № 15, 21.07.2017 № 27, объяснительные записки Сидорова А.А.
от 12.04.2017, 21.07.2017, приказ директора от 13 апреля 2017 года № 12 о
дисциплинарном взыскании Сидорову А.А, протокол профкома от 13 апреля 2017
года № 6.
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