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ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Чинні Правила визначають умови праці працівників управління праці
та соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації
(далі – управління).

1.2. Умови  праці  працівників  управління  урегульовані  колективним
договором, теперішніми Правилами та  визначаються КЗпП України, іншими
нормативними актами трудового законодавства України.

2. Прийом на роботу

Прийом  на  роботу  працівників  та  їх  звільнення  проводиться  згідно
чинного трудового законодавства України.

3. Права та обов'язки працівників

3.1. Працівники  управління  користуються  всіма  правами  стосовно
режиму праці, відпочинку, відпусток, соціального страхування, які встановлені
законодавством.

3.2. Працівники  управління  мають  право  у  встановлений  термін
звертатися до начальника з  питань, пов'язаних з їх працею.

3.3. Приймаючи  працівника  на  роботу,  начальник  управління  повинен
ознайомити  його  з  умовами  праці,  внутрішнім трудовим  розпорядком,
посадовою інструкцією.

3.4. Працівники управління зобов'язані:
не  порушувати  чинного  законодавства  України,  виконувати  Правила

внутрішнього трудового розпорядку управління, розпорядження начальника;
не  робити  дії,  що  тягнуть  за  собою надання  шкоди  управлінню,  його

майну та фінансам.
3.5. Адміністрація  не  має  права  вимагати  від  працівника  виконання

роботи, не обумовленої трудовим договором та його посадовою інструкцією.



4. Режим праці та відпочинку

4.1. Загальна  тривалість  робочого  тижня,  робочого  дня  та  режиму
робочого  часу,  а  також  днів  відпочинку  та  святкові  дні  для  працівників
управління  визначаються  законодавством  України,  Правилами  внутрішнього
розпорядку установи.

4.2. Робочим часом в управлінні вважається період з 8 год. 00 хв. до 17
год. 15 хв. з понеділка по четвер. У п'ятницю – з 8 год. 00 хв. до  16 год. 00 хв
Перерва на відпочинок – з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

4.3. В окремих випадках, за письмовим наказом начальника, працівники
управління можуть виконувати роботу понад встановленої тривалості робочого
часу з наступною компенсацією шляхом наданням іншого дня відпочинку або в
грошовій формі в подвійному розмірі.

5. Відпустки

5.1. Працівники  управління  мають  право  на  щорічну  оплачувану
відпустку тривалістю 30 календарних днів та додаткові відпустки відповідно до
Закону України «Про державну службу».

5.2. Право  на  щорічну  відпустку у  працівника виникає  через  6  місяців
після дати виникнення трудових правовідносин.

5.3. Відпустка  повинна  надаватися  щорічно  в  строк,  встановлений
графіком  відпусток.  У  виняткових  випадках,  коли  надання  працівнику
відпустки в поточному року може несприятливо вплинути на нормальний хід
роботи управління, допускається перенесення відпустки на інший період або на
наступний рік за згодою працівника.

5.4. Про  перенесення  відпустки  працівник  установи  повинен  бути
повідомлений не менш, як за 30 днів до настання планового строку відпустки.

5.5. Не дозволяється не надання відпустки на протязі двох років підряд, а
також виплата компенсацій за невикористану відпустку, незалежно від згоди
або бажання працівника.

5.6. Працівники управління можуть бути відкликані із чергової відпустки
за їх  згодою,  якщо це обумовлено важливими обставинами.  Рішення про це
може бути прийнято начальником управління.

У зв'язку з особистими та сімейними обставинами працівнику установи
може бути надана відпустка без збереження заробітної плати не більше, ніж 15
календарних днів на рік.

5.7. Працівники,  що  постійно  працюють  на  обчислювальній  техніці,
мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарні дні, відповідно до
списку, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997 року № 1290.
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6. Відряджання, тимчасове відрядження та переведення на нове місце
роботи

6.1. Працівник,  за  його  згодою,  може  бути  тимчасово  відряджений  на
інше місце роботи. 

6.2. Працівник  установи  може  бути  тимчасово  переведений  на  іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором, тільки за його згодою, а в деяких
випадках, передбачених КЗпП України, без його згоди  терміном до 1 місяця.

7. Заробітна плата, соціальне страхування та компенсації

7.1. Робота працівників оплачується відповідно до системи оплати праці,
встановленої в управлінні.

7.2. Оклади  керівним  працівникам  та  співробітникам  встановлюються
відповідно до займаної посади згідно штатного розпису.

7.3. Працівники  управління  користуються  грошовою  допомогою  та
пільгами щодо соціального страхування.

7.4. Під час звільнення працівника виплата усіх сум, які належать йому,
надається в день звільнення.

8. Міри заохочення та дисциплінарні міри

8.1. Мірами заохочення працівників управління є:
подяка;
нагородження цінним подарунком, грошовою премією;
підвищення посадового окладу та встановлення персональної надбавки;
підвищення посади (з урахуванням встановленого порядку);
надання додаткової відпустки зі збереженням середньої заробітної плати.
8.2.  Дисциплінарними  мірами,  що  накладаються  на  працівників

управління, є:
зауваження;
догана;
звільнення  від  роботи  у  зв'язку  зі  скоєнням  провини,  яка  несумісна  з

роботою в управлінні, до закінчення терміну трудового договору.

9. Розірвання трудового договору

9.1. Начальника  управління  звільняють  від  роботи  за  розпорядженням
голови райдержадміністрації.

9.2. Звільнення  від  роботи  інших  працівників  управління  проводиться
наказом начальника управління.

9.3. Працівник управління може бути звільнений з роботи:
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у  зв'язку  зі  скасуванням  посади,  яку  він  займає,  і  неможливістю
призначити його на іншу відповідну його знанням та досвіду посаду;

за невідповідність співробітника посаді, яку він займає;
у випадку здійснення провини, несумісної з роботою в установі;
за взаємною згодою.
9.4. У  випадку  тимчасової  непрацездатності  працівника,  що  триває

більше 4 місяців поспіль, управління за своєю ініціативою має право розірвати
трудовий  договір  з  урахуванням  обмежень,  встановлених  трудовим
законодавством України.

9.5. Про  звільнення  з  роботи  працівник  повинен  бути  повідомлений
письмово  не  пізніше,  ніж  за  2  місяці.  Попередження  не  потрібно,  якщо
звільнення з роботи надається за заявою працівника.

9.6. При звільненні з роботи працівникові надається довідка з виказанням
посади,  яку  він  займав,  тривалості  роботи  в  установі,  посадового  окладу  та
надбавок.

Заступник начальника управління 
праці та соціального захисту населення 
районної державної адміністрації        Д.В. Бондаренко
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