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м. Чуryiв <<29>> грудня 20I7p.

1. Загальнi положення

1.1 Правила внутрiшнього трудового розпорядку працiвникiв ЧУryiВСЬКОГО

районнОго центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi (далi - Правила
Чуryiвського РЦСССДМ ) розроблено не виконання вимог чинНОго В УКРаiЪi
законодавства про працю з метою впорядкування трудових вiдносин, якi виникають
мiж працiвниками та власником, оптимiзацii господарськоi дiяльностi та

забезпечення наJIежного рiвня внутрiшньоi трудовоi дисциплiни.
|.2 Правила мають на MeTi сприяти змiцненню трудовоt та виконавсько1

дисциплiни, пiдвищенню продуктивностi працi, рацiоналъному використанню

робочого часу, забезпеченню наJIежних i безпечних умов працi в Чуryiвському
рцсссдм.

2. OcHoBHi обов'язки працiвникiв
Чугуiвського РЦСССДМ

2.1 Працiвники ЧугуТвського РЦСССДVI зобов'язанi:
2.|.l fiбайлиВо i сумлiнно виконувати локладенi на них трудовi обов'язки,

неухильно дотримуватися правил трудовоi дисциплiни, вчасно i точно викоIIувати

розпорядження директора, використовувати весь робочий час для продуктивнот

працi, утримуватиоя вiд дiй, що перешкоджаютъ iншим працiвникам виконувати ixHi

трудовi обов'язки;
2.|.2 Пiдвиrцувати продуктивнiсть працi, вчасно i ретельно виконувати

функцiI, визначенi посадовими iнструкцiями;
2.|.3 Щотримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоТ

caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноТ безпеки, якi передбаченi вiдповiдними

правилами й iнструкцiями;
2.1.4. Пiдтримувати чистоту ,l]а :1орядок на своему робочому мiсцi,

Jотримуватиея встановJIеного порядку поirодження з матерl€Lпьними цlнностями l

Jокументами;
2.|.5. Ефективно використовувати обчислювапьну та lншу оргтехнlку,

дбайливо ставитися до майна, економно та рацiонально використовувати матерiали,

електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси;
2.1.6. З повагою ставитися до iнших сrriвробiтникiв, бути уважниМ i тактовниМ

з клiентами, сприяти створенню нормального психоJIогiчного мiкроклiмату в

трудовому колективi.
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2.2 Коло обов'язкiв (робiт), якi викону€ кожен працiвник за своею посадою,

визначаеться посадовими iнструкцiями, положеннями та iншими документами,

затвердженими в установленому порядку.

З. OcHoBHi обов'язк}r керiвнtlцтва Чугувського рцсссдм

Керiвництво Чугуrвського рцсссДIl4 зобов'язане:
- наJIежним чином органiзовувати роботу працiвникiв ЧуryiЪського ртIсссд4,

видiлити кожному працiвниковi робоче мiсце в межах визначених нормативiв;

- забезпе чити здоровi та безпечнi умови працi працiвникiв

ЧуryТвського РЦСССДМ;
- полiпШувати умови працi працiвникiв Чугувського рцсссд4, не)D(ильно

JотримуВатися законодавства про працю, втому числi щодо працi жiнок, молодi,

осiб, якi посднують роботу з навчанням;
- видавати пръцiвникам Чугутвсъкого рцсссдм заробiтну плату в

\,становленому чинним законодавством порядку;

пiдвищувати роль мораJIьного та матерiального стимулювання прац1,

заохочувати rrрацiвникiв Чуryiвського РЦСССДМ, забезпечувати пошиРеННЯ

передового досвiду роботи; .. . : .

- створювати умови для навчання 1,а пiдвищення квалiфiкацtt працlвникlв

ЧугуТвського рцсссДМ у навчаJIьних закJIадах, центрах пiдвищення кваJliфiкацii, на

ceмiнapax та шляхом самоосвiти;
- уважно ставитися до.потреб i.з.апитiв працiвникiв Чуryiвського РЦСССДа;
- затвердити посадовi iнструкцiт згiдно зi штатним розписом;
- органiзовувати облiк 

"u*" 
на роботу працiвникiв Чуryiвсъкого рцсссд4 i

заJIишення ними роботи.

4. Робочиi,l ,аас iа ,Iac вiдпочинку

4.|. Для працiвникiв ЧугуТвського рцсссдМ встановлюеться п'ятиденниЙ

робочий тижденЬ з двома вихiдними днямL1- субота, недiля.

4.2. ТриI]алiсть робочого часу працiвникiв Чугуrвсъкого рцсссД4 не може

працiвники
рцсссд4

гIеревиIцувати 40 годин на тиждень.
4.3. Напередоднi святкових i неробочих днiв триваJIiсть роботи працiвникiв

ЧуryТвського РЩСССДМ скорочусться на одну годину,
- 4.4. Для виконання невiдкладноТ та непередбаченоi роботи

Чуryiвського РЦСССДМ зобов'язанi за наказом директора Чуryiвського

компенсусться вiдповiдно до чинi-lого Tpyjjc ijого законодавства,

4.5. робочий час працiвникiв ц,у;,утвсьiссго рцсссдм починасться о 8 годинi

ранку. IlepepBa на обiд з |2.15 до rз.Ьо. Кir-rець робочого дня-у 17,00, щоп'ятницi о

1 5.-l5.
4,6. За угодою мiж гrрацiвником i керiвництвом може встановлюватись як при

приЙняттi на роботу, так i згодом, неповний робочий день або неповний робочий



ГИЖДеНЬ. На tiрохання вагiтноТ жiнкл:, ,Iciнrtil, яка мае дитину BiKoM до чотирнадцятi
ЭОКiВ абО дитину - iнва_iiiда, у тому числi таку, tцо знаходиться пiд ii опiкуванням,
абО ЗДiЙСНЮС Догляд за хворим членом ciM'i вiдповiдно до медичного висновку
КеРiВНИцтво зобов'язане встановлювати неповний робочий день або неповний
робочий тиждень.

ОПЛата працi в ц1.Iх випадках прсводri iJся пропорчiйно вiдпрацьованому часу.
РОбОта на у,мовах неповнrэгс po5o.i.io часу не тягне за собою буд" - яких

обмежень обсягу трудових прав працiвникiв.
4.7. Контроль за часом початку i закiнченням роботи працiвникiв покладаеться

на нач€Lпьника вiддiлу соцiальноi роботи.
4.8. Перебування працiвникiв ЧугуТвського РЦСССДМ iз службових питань в

робочий час пOза робочим мiсцем здiйснюэться лише за дор)п{енням або з дозволу ik
керiвникiв.

Залишення в робочий час працiвниксм Чугуiвського РЦСССД4 без дозволу
безпосереднього керiвника не допускаетъся i с порушенням трудовоi дисциплiни.

4.9. Працiвники ЧугуТвського РЦСССДlИ попереднъо погоджу€ свою вiдсутнiсть
На робочому мiсцi в робочий час iз llr.IpeкTopoм ЧугуiЪсъкого РЦСССД{ та
забезпечую,гь, час свосТ вiдсутностi гiаl-цежtiе замiщення.

4.10. Працiвника ЧугуТвського РЦСССДМ, який з'явився на роботу в
неТВерезому cTaHi, його безпосереднiй керiвник вiдсторонюе вiд роботи та вносить
ПроПозицii про притягнення Його до вiдповiдальностi в установленому порядку.

4.|l. У робочий час забороняеться вiдволiкання працiвникiв для вирiшення
особистих справ, а також проведенFlя святкi/вання особистих пqдiй та пам'яТНИХ ДаТ,
не пов'язаниу\ з ювiлеями.

4.|2. Працiвникам Чугуiвського РЦСССДN{ надаються вiдпустки вiдповiдно до
чинного законодавства.

4.13. Черговiстъ надання rцорiчнl.i,; вiдпусток визначаетъся графiками з
\,рахуванням i,iропозицiй працiвнl.irtiв Liу;-у-Твського РЦСССД4 погоджених з ik
керiвниками. якi складаються FI.t t.oxcвlt,a l<алендарний piK не пiзнiше 20 сiчня
поточного року, затверджуються директорсм ЧугуТвсъкого РЦСССЛ{ i доводяться
:о вiдома Bcix працiвникiв ЧугуТвського РЦСССДМ.

4.|4. Вiдкликання з щорiчноi вiдпустки допускаеться, за згодою працiвника
--тIiше для вiдвернення стихiйного лиха, виробничоi aBapii або негайного усунення ix
наслiдкiв, дJlя вiдвернення нещасних вr,t:адкiв, простою, загибелi або псуВання
ллайна пiдпрrtс,чlства, ycTaHoBLI. органiзаrii: з додержанням вимог частини шОстоi ц
cTaTTi 19 Кодексу законiв про гri]ацIс ,_,а в iнших випадках, передбачених
законодавствоIч1. У разi вiдкликання працiвг;rtка з вiдпустки його працю оплачУюТь З

\-рахуванням TicT суми, rцо була нарахозана на оплату невикориСтанОi ЧаСТИНИ

вi:пустки.
4.15. ГIрачiвникам Чуi,уiвського FljСijaДtп4 згiдно з ik заявою може бути НаДаНа

вiлпустка без збере}кення заробiтнсi тtла,,i;" за сiмейними обставинами та з iнших
поважних причин тривалiстю не бiлъше 15 ка_гrендарних днiв на piK.
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5. Заохочення за успiхи в роботi

5,1, За :1,млiнне та успiшне B}lItCIJat{.iri ,гl]удових обов'язкiв, iнiцiативнiсть та
rшi досягне_{ня в роботi до lrрацiвiti.;л:.l;.r,_''.О.О*уються TaKi заохочення:

- оголошеiiня подяки директора Чуr-,уirз,;ького PI]CCC{M;
- оголошеtlня Подякlr голови Чугуiвсъ;rоi районноi державноi адмiнiстрацii;
- нагороД}itення Почесною грамотоiо Чугуiвськоi районноi державноi

амiнiстрацii.
5,2, Заохочення застосовустъся ; оголошуетъся нак€}зом директора

h-ryiвського РIlСссдМ в урочистiйr обст;,,*rовцi та заносяться до трудових книжок
рацiвникiв LiугуТвського рцсссДМ у вiдповiдностi iз правилами ix ведення.

5.4. За особистi трудовi заспуги гlрацiвники Чуryiвського рцсссд4 в
становленому порядку представj]яютьсri )' вищi органи виконавчот влади до
аохочення, tlrlгородження ОРДеНаМ]4, i,lrЭ7Цil_'.:Ii\,{}I1 ПОЧесними грамотами, на|рудними
НаКаМИ Т? Л,}i,iСlrOСННЯ ПOl.ieCt..1riX ]ii -ili_!,

6. Стягrlення за пOрушеiiгtя трудовоi дисциплiни

6.1 Порушення трудовоi дисциплiriи, тобто невиконання або нен€шIежне
}iконання з ]]ини працiвника полtлд.щеi{;,i.{ на нього трудових обов'язкiв, тягне
астосування захо/liв дltсциitлiFiаijiiсi,с.' або громадського впливу, а також
ас TocyBaHH;i i t,l ;лих заходi в, передба.lени х Li..ti{HLlM законодавством.

6.2 За поi]vшення трудовоТ дисцип"liiн;а до працiвника ЧуryiЪського рцсссд4
астосовУс настVпнi дисциплiгrарнi стяI.tjеI]Еiri:

а) догал;а;
б) звiльл,сllIiя.
6.3 За Е;-,0гул (у топtу чi.tслi 'зZt Ё,,|.С)"|:iiсi,ъ на роботi понад З годин протягом

сбочого дня) без поважноТ причиtl?i лире]tтор Чугуiвського рцсссД{ застосовуе
ilсциплiНарrri стягнення, передбаченi в пунктi.i2 роздiлу VII цих Правил. .:t.,

6.4 f,исциплiнарнi стягнення застосовуються директором Чуryiъського,ilсссдм.
б.5 'i-рул.свий ко:rектив вуirlвляс Cj/,:gi_l]. то8арисъку вимогливiсть до працiвникiв,

f,,]' несумлiгl;+о виконуютЬ ,грудовi ое,ов';;:lки, застосовуе до членiв колективу за
If, г\ шення трудовоТ дисциплi;тl,т захоJi_!, громадського стягнення (товариське
а,, заlкення. громадська логана).

6.6 lО ЗастосVвання стягi]е]-{н; вiц tlэtэ ,_iji-ii{i<.o ,грудовоi дисциплiни повиннi бути
;,:гебуванi ili,,:c1-1eiil.lrl iJ i-i.jCbM{ll_.i 9-,:,.,;_ Еriл.чiова працiвника дати пояснення IIе
t _ ,t;e бути ilеljt}tI]кодо}о дJUi зас го;)i jj:ii_ j-- ,] j _rij,lieiit"tji.

tИСциплiнарнi стягнення застосовуються директором Чугуiвського РЦСССД4
е]ПОСереДньо за виявленням проступку, алjiе не пiзнiше одного мiсяця з дня його
й.rВ-lенНя, }ie враховуюtIи часу xBoooj, працiвника або перебування його у
," -пr,стцi,



дисциплiгiарне стягнення не N/ioжe б7,-iт цаIшадене пiзнiше шести мiсяцiв з дня
Iнення проступку.

6.1 За ко}кне порушеннятрудовоТ дисiil.iплiни NIоже бути застосоВане тiльКи одне

;циплiнарlrе стягнення.
при застосуваннi стяг}lення г:овлi;-tlli tsраховувытися тяжкiсть проступку i

rодiяна ним шкода, обставини, за iil.:их його вчинено, робота i поведiнка

ацiвника, rцо передують вчиненнlо поруiiIеFIня.

б.8 Наказ про застосування дисциплiнарного стягнення з зазначеннrIм мотивiв
)го застосування оголоrlrуеться працiвниlсовi, на якого накладаеться стягнення, пiд
)зписку в триденний строк. Наказ у необхiдних випадках доводять до вiдома

rацiвникiв Чу гуТвського РЦСССДN/i.

6.9 Якщо trротягом року з д}-I;i зriстссування дисциплiнарного стягнення

рачiвник не буде пiдданий bioBcмy дисrlл;iллilrарному стягненню, то BiH вважасться
jlким, що не гtiддавався дисцигtлiнаргiоj{у с,i,ягненню.

7. Працiвники Чугуiвського РЦСССДh{ повиннi бути ознаЙомленi з ПРаВИЛаМИ

,нrтрiшнього трудового irозпорядку, яiкi збэрiгаються у ЧУryiВСЬКОIчIУ

'ЦСССДМ Frа видному мiсцi.
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