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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на
працю, тобто на отримання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до
особистого  трудового внеску,  але  не  нижче  встановленого  державного
мінімального  розміру,  включаючи право  на  вибір  професії,  роду  занять  та
роботи згідно з призванням, здібностями, професійною підготовкою та освітою.

1.2. Основними регулюючими документами, які охоплюють діяльність
держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних
умов реалізації громадянами України права на працю є Закон України «Про
державну  службу»,  Кодекс законів  про  працю  України  та  інші  нормативні
документи.

1.3. Державна  служба  в  Україні  –  це  професійна  діяльність  осіб,  які
займають  посади  в  державних  органах  та  їх  апараті  щодо  практичного
виконання завдань і функції держави та одержують заробітну плату за рахунок
державних коштів.

Ці  особи  є  державними  службовцями  і  мають  відповідні  службові
повноваження.

1.4. Основними принципами державної служби є:
служіння народу України;
демократизм і законність;
гуманізм і соціальна справедливість;
пріоритет прав людини і громадянина;
професіоналізм,  компетентність,  ініціативність,  чесність,  відданість

справі;
персональна  відповідальність  за  виконання  службових  обов'язків  і

дисципліну;
дотримання  прав  та  законність  інтересів  органів  місцевого

самоврядування;
дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.
1.5.      Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за  мету

подальше  підвищення  виконавчої  та  трудової  дисципліни,  раціональне
використання  робочого  часу,  творчий  підхід  до  виконання  службових
обов'язків.

1.6.      Питання,  пов'язані  із  застосуванням  правил  внутрішнього



трудового  розпорядку,  вирішуються  керівництвом  управління
агропромислового  розвитку  Чугуївської  райдержадміністрації  (далі  –
управління) в межах наданих повноважень, у випадках, передбачених чинним
законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку, разом чи по
узгодженню із профспілковим комітетом управління.

II. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
УПРАВЛІННЯ

2.1.    Працівники  реалізують  право  на  працю  шляхом  укладання
трудового договору.

2.2. При  прийомі  на  роботу  посадові  особи,  які  мають  таке  право,
зобов'язані вимагати від претендентів:

подання трудової книжки, оформленої в установленому порядку, а якщо
особа поступає на роботу вперше – довідку про останнє заняття;

звільнені з рядів Збройних Сил України зобов'язані подати до управління
копію військового квитка;

пред'явлення паспорту.
Прийом на роботу без надання вказаних документів не дозволяється.
При  призначенні  на  посаду,  яка  потребує  спеціальних  знань,  посадові

особи мають право вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого
документа, що засвідчує необхідну освіту чи професійну підготовку.

Призначення державних службовців здійснюється відповідно до Закону
України  «Про державну  службу» на  конкурсній  основі,  крім  випадків,  коли
інше встановлено законами України (кадровий резерв, стажування тощо).

2.3. Призначення  на  посаду  оформляється  наказом  начальника
управління, яке доводиться до відома працівника під підпис.

У наказі повинно бути вказано найменування посади згідно зі штатним
розкладом та умови оплати праці.

2.4. При  прийомі  на  роботу  чи  переміщення  працівника  в
установленому порядку на іншу роботу посадова особа зобов’язана:

ознайомити  працівника  з  функціональними  обов'язками,  умовами  та
оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки;

ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
провести інструктаж з техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної

безпеки;
ознайомити з обмеженнями, які передбачені для державних службовців

чинним законодавством України.
2.5.     На всіх працівників, які відпрацювали більше 7 днів, ведуться

трудові книжки в порядку, затвердженому чинним законодавством.
2.6.     Припинення  трудового  договору  може  мати  місце  тільки  за

підставами,  передбаченими  законодавством,  крім  загальних  підстав,
передбачених  Кодексом  законів  про  працю  України,  державна  служба
припиняється  у  випадках,  які  перелічені  у  статті  30  Закону  України  «Про
державну службу».

2.7. У день  звільнення посадова  особа  зобов'язана  видати працівнику
його  трудову  книжку  з  внесенням  в  неї  запису  про  звільнення  та  провести
остаточний розрахунок. День звільнення вважається робочим днем.

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ
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3.1.     Додержання Конституції України та інших актів законодавства
України.

3.2.     Забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних
органів відповідно до компетенції.

3.3.     Недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина.
3.4.     Безпосереднє  виконання  покладених  на  них  службових

обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових
осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

3.5.     Забезпечення державної таємниці, інформації про громадян, що
стало їм відомо під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої
інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

3.6.     Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення
професійної кваліфікації.

3.7.     Сумлінне  виконання  своїх  службових обов'язків,  ініціатива  і
творчість в роботі.

3.1.     Шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників,
дотримування високої культури спілкування.

3.2.     Працювати чесно та сумлінно, дотримання дисципліни праці,
своєчасне  і  точне  виконання  наказів  начальника,  раціональне  використання
робочого часу.

3.10.  Підвищення продуктивності  праці,  своєчасне  і  якісне  виконання
дорученої роботи.

3.11.   Додержання вимог з охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці
та протипожежної охорони.

3.12. Утримання свого робочого місця в чистоті та порядку, виконання
встановленого порядку збереження матеріальних цінностей та документів.

3.13. Виконання  вимог  щодо  жорстокого  обмеження  свободи
тютюнопаління.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі
одержання  доручення,  яке  суперечить  чинному  законодавству,  державний
службовець  зобов'язаний  невідкладно  в  письмовій  формі  доповісти  про  це
посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні –
повідомити вищу за посадою особу.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

4.1.     Створення необхідних умов для плідної праці працівників усіх
категорій,  щоб  робітник  мав  закріплене  за  ним  робоче  місце,  своєчасно
отримував  завдання  і  знайомився  з  умовами  його  виконання,  мав  здорові  і
безпечні  умови праці, надійне обладнання та необхідні матеріали.

4.2.     Створення  умов  для  підвищення  продуктивності  праці,
запровадження нових методів, технологій, засобів та форм.

4.3.     Постійне вдосконалення умов оплати праці.
4.4.     Забезпечення суворого дотримання дисципліни праці, постійне

ведення роботи щодо її  укріплення,  раціональне використовування трудових
ресурсів, формування стабільних колективів у висококваліфікованих фахівців.

4.5.     Суворе дотримання Законів України «Про державну службу»,
«Про охорону праці», «Про боротьбу з корупцією», Кодексу законів про працю
України.

4.6. Постійне  контролювання  виконання  працівниками  всіх  вимог
інструкцій з питань безпеки праці.

4.7. Забезпечення  системного  підвищення  ділової  кваліфікації  всіх
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працівників.

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Для  працівників  управління  встановлюється  з  понеділка  по
п'ятницю такий графік роботи:

початок роботи о 8.00;
закінчення роботи о 17.15 (п'ятниця – о 16.00);
перерва на обід з 12.00 до 13.00.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці

зобов'язані  за  наказом  начальника  управління,  в  якому  вони  працюють,
з'явитись  на  службу  у  вихідні,  святкові  та  неробочі  дні,  оплата  за  які
компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

5.2.     Всі працівники виконують свої службові обов'язки, як правило, в
закріплених  за  ними  кабінетах,  під  час  засідань,  нарад  тощо,  в  інших,
призначених  для  цього  приміщеннях,  а  також  за  дорученням  керівників,  в
інших установах, організаціях та на підприємствах.

5.3.     Надання  щорічних  та  додаткових  відпусток  державним
службовцям здійснюється згідно з Законом України «Про державну службу».

5.4.     За  рішенням  керівника  працівник  може  бути  відкликаний  із
щорічної відпустки. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який
інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За  сумлінне  виконання  службових  обов'язків,  підвищення  якості
роботи та інших досягнень в роботі застосовуються такі види заохочення:

подяка;
преміювання.
6.2.   Заохочення  доводиться  до  відома  колективу  та  записується  в

трудову книжку працівника (крім преміювання).
6.3.    За  особливі  трудові  заслуги  державні  службовці  та  інші

працівники  можуть  представлятись  до  державних  нагород  та  присвоєння
почесних звань.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА НЕЗАДОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

7.1.   До державних службовців та інших працівників за невиконання чи
неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень та
скоєння вчинків, які дискредитують державний орган, в якому вони працюють,
застосовуються дисциплінарні стягнення, передбачені чинним законодавством:

догана;
звільнення
7.2.     За порушення працівниками вимог щодо жорстокого обмеження

свободи тютюнопаління передбачаються заходи матеріального впливу.
7.3.     Незалежно від накладання дисциплінарного стягнення, начальник

управління має  право позбавити  працівника премії  частково  чи  повністю за
допущене  порушення  трудової  виконавської  дисципліни,  невиконання
функціональних обов'язків, низьку ефективність праці.

7.4. Дисциплінарне  стягнення  застосовується  начальником
безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його
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виявлення,  не  рахуючи  часу  звільнення  працівника  від  роботи  у  зв'язку  з
тимчасовою непрацездатністю або перебування його відпустці.

7.5.     Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести
місяців з дня вчиненим проступку.

7.6.     До  накладання  стягнення  за  порушення трудової  дисципліни
повинно бути отримане пояснення в письмовій формі. Відмова працівника від
надання пояснення може бути перешкодою для накладання стягнення.

7.7.     Стягнення  оголошується  наказом  начальника  управління  і
повідомляється працівником під підпис.

7.8.     До  державних  службовців,  крім  дисциплінарних  стягнень,
чинним законодавством про працю в Україні  відповідно до статті  14 Закону
України  «Про  державну  службу»  можуть  застосовуватись  такі  заходи
дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідальність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні

на вищу посаду.
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