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прАвилА
внутрiшнього службового розпорядку

управлiння агропромислового розвитку
ЧуryТвсь коi ра йо нн оТ держа в IIоi ад MiH icTpa цii

I. Загальнi положснllя

1. Правиlrа внутрiшнього службоlзого розпорядку управлiння
агропромислового розвитку ЧугуiЪськоi районrrоi державноi адмiнiстрацiI (далi

- Правила) визначають загалънi положення щодо органiзацii внутрiшнього
службового розпорядку управлiння агропроNIислового розвитк)' ЧугуiвськоI'
районнот держiвноi адмiнiстрацii (далi - Управлiння), режим роботи, умови
перебування працiвникiв в Управлiннi та забезпечення рацiонального
використання ik робочого часу.

2. Правила розроблено вiдповiдно до cTaTTi 4з Коrrституцii УкраТни,'
Кодексу законiв про працю УкраТни, Законiв УкраiЪи <Про державIrу службу>,
кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>, кПро доступ до публiчноi iнформацiЬ,
Правил етичноТ поведiнки державних службовцiв, затверджепих постановоIо
КабirтетУ MiHicTpiB Украiни вiд lI.02.2016 J\ъ б5, Загальних пра]Jил lrоведiнки
державних службовцiв, затверджених наказоN,I Головного управлiння держав{rоi
слухсби УкраТни вiд 04.08.2010 ]\ъ 214 (i, змiнами), Типових правиjI
внутрirшнього службового розпорядку, затверджеш{х ЕIак€}зом НацiонаlIь}Iсго
агентства УкраiЪи з питанъ державноТ служби вiд 03.03 .2016 Ns 50
ЗаРеесТрованим в MiHicTepcTBi Iостlлцii YKpai'Trlr вiд 25.03.201б за Jф 457128587,.
Положення шро, Управлiння та iнших IIорматIrв}Iо-правових aKTiB

3. СЛУЖбоВа дисциплiна в Управлiннi rруrrтуеться Lna засадах сумлiнного .

Та ПРОфесiЙного виконанFIя працiвникамIл cBoik обов'язкiв, створення FI€IJIежних

УМОВ ДЛЯ ефеТСТИвноi роботи, iх матерiально-технiчного забезпечення,"
заохочення за резулътатами роботи.
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,4.Правила затверджуються заг€LгIьними зборами трудового колективу
Управлiння за поданням начапьника Управлiння i виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii.

5. Правила доводятъся до вiдома Bcix працiвникiв, якi прЬцюють в
Управлiннi, пiд пiдпис.

II. Загальнi правила етичноi поведiцки в управлiннi агропромисловогd
розвитку районноТ державноТ адмiнiстрацii

вимог етичноi
поведiнки.

2. Працiвники Управлiння у своТй роботi повиннi
принципiв професiйностi, принциповостi та доброзичливостi,
професiйну честь i гiднiстъ.

дотрим)aватись.
дбати про свою

3. ПРацiвники Управлiння повиннi уникати нецензурноi лексики, не
допускати пiдвищенот iнтонацii пiд час спiлкування. Неприпустимими € прояви
зверхностi, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. ПРацiвники Управлiння пiд час виконання cBoik посадових обов'язкiв
повинн1 дотримуватися взаемоповаги, дlлового стилю спiлкування, виявляти
принциповiсть i витримку.

III. Робочий час i час вiдпочинку працiвникiв rrпuurrr"rr"
агропромисловогорозвиткурайонноiдержавнотадмiнiстрацii 

i

1. Тривалiсть робочого часу працiвникiв Управлiння становить 40 годин
на тиждень.

2. В Управлiннi встановлено п'ятиденнилi робочий тиждень iз триватiстю
роботи по днях: понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин,
п'ятниця - 7 годин; вихiднi днi - субота i недiля.

у зв'язку зi службовою необхiднiстlо, зумовленою специфiкою та.
особливостями роботи в Управлiннi, може встановлюватися iнший режим
роботи вiдповiдно до законодавства про працю.

, 3. Трудовий розпорядок Управлiння:

Початок
Пе на обiд

lgTig:9ttt_*.p.эýg:9l9"Aи

ПеРеРВа Не ВклЮчаеться в робочийчас, i працiвник може використовувати
iT на свiй розсуд. На цей час BiH може вiдлучатися з мiсця роботи.

4. Напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого дн+
скорочуеться на одну годину. Щя норма поширюеться на виrrадки перенесення в.
УОТаНОВЛеНому порядку цередсвяткового дня на iнший денъ тижня з метою

]

lt
l] iц

I];ltl

iftilfi

l.,
,l

il,
i]I

],



об'еднання днiв вiдпочинку, а також на осiб, якi працюють у режимi'
скороченого робочого часу (стаття 5З Кодексу законiв про працю Украiни).

5. Заборонясться вiдволiкати працiвникiв Управлiння вiд виконання ik
посадових обов'язкiв.

використання робочого часу.
, 7. Вихiд працiвника Управлiння за шrежi адмiнiстративноТ будiрлi

УПРаВЛiННя У робочий час зi службових питань вiдбуваеться з вiдома його
безпосереднього Kepi вника.

IV. Порядок повiдомлення працiвникоМ про свою вiдсутнiсть 
,

1. Працiвник Управлiння повiдомляе свого безпосереднього керiвника про.
свою вiдсутнiсть на роботi у письмовiй формi, засобами електронного чи
телефонного зв'язку або iншим доступним способом.

2. У разt недотримання працiвником Управлiння вимог пункту l цього
poздiлyсклaДaсTЬсяaкTпpoвiдсyтнiстьпpaцiвникaнapoбoчoмyмiсцi.

3. У разi ненадання працiвником доказiв поважностi причини
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начzLгIьника Управлiння щодо причин своеТ вiдсутностi.
вiдсутностi на роботi BiH повинен подати письмовi пояснення на

V. Перебування працiвникiв на роботi у вихiднiо святковi, неробочi днi та
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пiсля закiнчення робtlчого часу

1. Щля виконання невiдкладних завдань працiвник Управлiння може
заJIучатись до роботи rтонад установлену тривалiсть робочого дня нак€вом.
начаJIьника Управлiння, який погоджусться з виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацii, в тому числi у вихiднi, святковi, неробочi днi, а
також у нiчний час з компенсацiсю за роботу вiдповiдно до законодавства.

тривалiсть роботи понад установлену тривалiстъ робочого лня, а також у.
вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час для кожного працiвни*u ,rъ
повинна перевищувати 120 годин на piK.

Чергування працiвнIIка пiсля закiнчення робочого дня, у вихiднi, святкрвi
i неробочi днi здiйснюсться згiдно з графiком, який розробляеться вiддiлiом

ш персоналоМ i
затверджуеться нач€UIъником управлiння за погодженням виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацii.

3. У црафiку чергування зазначаються: завдання, яке потребуе виконання,
вiдповiдальгtий працiвник, його посада, мiсце, датата строк черryвання.
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4. У разi з€шучення працiвника до роботи понад установлену тривалiсть

робочого дня в,Управлiннi запроваджуеться пiдсумований облiк робочого часу
з тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не ,перевищув€uIа

норми трив€Lлостi робочого часу.
За роботу в зазначенi днi (час) працiвникам управлiння агропромисловgго,

розвитку районноТ державноi адмiнiстрацiI надасться грошова компенсацiя у
розмiрi та порядку, визначених законодавством про працю, або надают|ся
вiдповiднi днi вiдпочинку за заявами працiвникiв.

' 5. Забороняеться з€Lлучати до роботи понад установлену тривалiфть

робочого дня, а також у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагiт{их
жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB. Пtiнки, якi мають лilей
BiKoM вiд З до 14 poKiB або дитину-iнвалiда, можуть залr{атися до надурочЁих

робiт лише за ikньою згодою. Залучення iнвалiдiв до надурочних робiт можливе
литтте за ikньою згодою i за умови, що це не суперечить медичним

рекомендацlям.

VI. Порядок доведенця до вiдома працiвника нормативно-правових aKTiBo
наказiв, доручень та розпоряджень зi службових питань

1. Нормативно-правовi акти, накази зi службових питань доводяться до
вiдома працiвникiв Управлiння шляхом ознайомлення у паперовiй Ебо
електроннiй формi з пiдтвердженням такого ознайомлення.

Пiдтверлженням може слугувати пiдпис працiвника (у тому числi як
вiдповiдального виконавця) на документi, у журн€Lлi ресстрацiТ документiв.

2. Нормативно-правовi акти, якi пiдлягають офiцiйному оприлюдненriю,
доводяться до вiдома працiвникiв Управлiння шляхом ix оrrрЙпод".""i в
офiцiйних друкованих виданнях, а :гакож шляхом розмiщення на офiцiйному
веб-сайтi ЧугуТвськоi районноТ державноi адмiнiстрацii.

VП. Щотриманпя загальних iнструкцiй з охорони працi
та протипожежноТ безпеки

1. Начальник Управлiння зобов'язаний забезпечити безпечнi умови
працi, н€uIежний стан засобiв протипожежноi безпеки, caHiTapii i гiгiени працi.

, Iнструктування з охорони працi та протипожежноi безпеки мас
здiйснювати особа, на яку нак€}зом Управлiння покладенi вiдповiДнi функцii.

2. Працiвник Управлiння повинен дотримуватись правил технiки
безпеки, виробничоi caHiTapii i гiгiени працi, протипожежноi безпеки.

3. Умови працi "u робочому 
-мiсцi,^ 

стан засобiв колективного та
iндивiдуального захисту, що використовуються працiвником Управлiнняi а

також санiтарно-побутовi умови повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-
правових aKTiB з охорони працi.
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4.Застан пожежноi безпеки та дотримання
Управлiннi вiдповiдае заступник начil-Iьника

розподiлу обов'язкiв.

1нструкцlи з охорони прац1 в
Управлiння вiдповiдно до

VIП. Порядок прийняття та передачi дiловодства (справ) i майна
працiвникам управлiння агропромислового розвитку

1. Працiвник Управлiння зобов'язаний до звiльнення з посади чи
переведення на iншу посаду передати справи i довiрене у зв'язку з виконанням
поQадових обов'язкiв майно уповноваженiй суб'ектом призначенняi в
Управлiннi особi. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи i майно.,

2. Факт передачi справ i майна засвiдчуеться актом, який пiдписуеться
уповноваженою особою Управлiння, головним спецiалiстом з питань персонфлу
та працiвником, який звiльнясться. 

'

IX. Прикiццевi положення

1. НедотриманнrI вимог Правил с пiдставою для притягнення працiвника
Управлiння до вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним
законодавством.

2. Питання, пов'язанi iз застосуванням Правил, вирiшуютЁся
нач€uIьником Управлiння, а у випадках, передбачених чинним законодавством,
спiльно або за згодою з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзатIii.

]

]

Головний спецiалiст з питань персоналу
управлiпня агропромислового розвитку
Чуryiвськоi райоцноi державноf
адмiнiстрацii

З правилами ознайомленi:
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