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l. Загальнi положення

L l Правl,t--lа BHr трiшнього трУдового розпоряДку працiвникiв Чугуiвсl,коГораI"rоНного центр\'соцiальних служб для сiм'i, дiтей,unnо"rодi (далi - Праlзll_:l:tЧ" 
"' "В'-Ьl;ОГО 

РЦСССДI\4 ) РОЗРОблено на виконання вимог чинного в yKpai,Hi-:",,,,_-lС,-3вства про праЦю з метою впоряДкування трудових вiдносин, якi виникаIоть"lja: ПРаШiВНl'Ка\,IИ Та ВЛаСником, оптимiзацiт господарськот дiяльностi та- зtlезпечення на*lе/кного рiвня внутрiшньот труловоi дисциплiни.1.2 Прави,lа мають на MeTi ,прr"r"'змiцненню труловоi та виконавськоl.:;lсцttп--tiни. пiдвишенню продуктивностi працi, Pariior-bHoMy викорис.гаIJIjl{)

'._Ё;Ъ;п;:" 
ЗабеЗПеЧеННЮ НzuIежних i безпечних умов працi в чу.уl,uсопu,r,у

прАвилА
внутрiШнього трудового розпорядку працiвникiв

Чугуiвського районно.о nr."rpy соцiальних
служб для ciMoi, дiтей та молодi

2. OcHoBHi обов'язки працiвникiв
Чугуiвського РЦСССДМ

2,1 Працiвники Чугутвсъкого рцсссдм зобов'язанi:
2,1,1 dбайливо i сумлiнно виконувати покладенi на них труловi обов'язки.; ,',,ii,lbHo дотримуВатисЯ правил трудовоi дисциллiни, вчасно i точно викоilув...I i.l::оряд;кення директора, використовувати весь робочий час для пролукт.лlвttоi.',*:, r'ТРимуватися вiд дiй, що перешкоджаюТь iншим працiвникам виконr,ва-lil l'xlti-. : -,Bi обов'язки;
2,1,2 ПiДВИЩУВаТИ ПРОДуктивнiстъ працi, вчасно i ретельно викоlJуtsа.ги. *il'. визНаченi лосадовими iнструкцiями;
].1.3 !отримуватися вимог з охорони працi,

, " -.эij'. гiгiсни працi та протипожежноТ безпеки.
" - :.:.]э\lи Й iнструкцiями;

технiки безпеки, виробни.lоi'
якi передбаченi вiдповiдними

2.1.1. ПiдтримУвати чистоту та порядок на своему робочому мiсцi.

;

],1\'ватися Встановленого Порядку поводження з матерiал ьними цiнностями i
:aнтами;
],1,5, Ефективно використовувати обчислювальну та iншу оргтехrliку.

_-,:Во ставитися до майна, економно та рацiонально використовувати матерiали.-: -.енергiю та iншi матерiальнi ресурси,
:,l,б, З повагою ставитися до iнших спiвробiтникiв, бутиуважним i тактовним
-_,lтами' сприяти створенню нормального психологiчного мiкроклiмату в
: )\1} КОЛеКТИВi.



т

2.2 Коло обов'язкiв (робiт), якi виконус кожен працiвник за свосю посадOю.
визнача€ться посадовими iнструкцiями, положеннями та iншими документами.
затвердженими в установленому порядку.

3. OcHoBHi обов'язки керiвництва Чугуiвського РЦСССДМ

Керiвництво ЧугуТвського РЦСССДNa[ зобов'язане:
- наJ]ежним чином органiзовувати роботу працiвникiв ЧугуТвського РЦСССДМ.

видlлити кожному працiвниковi робоче мiсце в межах визначених норматиВlВ;
забезпечитl.t здоровi та безпечнi умови праui праuiвн lr ltiB

ЧугуТвського РIJСССДМ;
- полiпшувати умови працi працiвникiв Чугуiвського РЦСССДN4, НеУХИЛЬLlО

дотримува,гися законодавства про працю, втому числi щодо працi xciHoK, МолОДi.

осiб, якi поеднують роботу з навчанням;
- видавати працiвникам ЧугуТвського РЦСССДМ заробiтнУ ПЛаТУ В

установленому чинним законодавством порядку;
- пiдвищувати роль мораJIьного та матерiального стимулювання праui.

заохочувати працiвникiв Чугуiвського рцсссдм, забезпечувати поширеIlIlя

передового досвiду роботи;
- створtова,ги умови для навчання та пiдвиrцення квалiфiкаuiт праuiвьtиltiв

чугутвського Рцсссдм у навчаJIьних закладах, центрах пiдвишення квапiфiкацil'" на

ceMiHapax та шляхом самоосвiти;
- уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв ЧугуТвського РЦСССДNа;

- затвердити посадовi iнструкцiт згiдно зi штатним розписом;
- органiзовувати облiк явки на роботу працiвникiв ЧугуТвського рцсссдN4 i

п'ятиден ниi

Чугуiвського рцсссдМ зобов,язанi за наказом директора ЧугуТвського рцсссдN

з'являлися на .rrу*бу у вихiднi днi, святковi та неробочi днi, робота за як

компенсу€ться вiдповiдно до чинного трудового законодавства,

4.5. Робочий час працiвникiв Чугутвського рцсссдм починасться о

ранку. Перерва на обiд з 12.15 до 13.00, Кiнець робочого дня - у 17,00, шоп

l5.45
4.6. За угодою мiж працiвником i керiвництвом може встановлюватись як пр

прийняттi на роботу, так i згодом, 
".rrоu""й робочий день або неповний робочи

залпишення ними роботи.

4. Робочий час та час вiдпочинку

4.1. Для працiвникiв Чугутвського рцсссдм встановлюеться

робочиЙ тиждень з двома вихiдними днями - субота, недiля.

4.2. Тривалiсть робочого часу працiвникiв ЧугуТвського рцсссДN{ не мож

перевищувати 40 годин на тиждень.
4.3. Напередоднi святкових i неробочИх днiВ тривалiсть роботи прачiвникi

ЧугуТвського РI_{СССДМ скорочуеться на одну годину,

4.4. ДлЯ виконаннЯ невiдкладноТ та непередбаченоi роботи працЬник

В годин
'ятt-tи цi



ТиЖдень. На прохання вагiтноТ жiнки, жiнки, яка N/Iас дитину BiKoM до чотирнадцятi
poKiB або дитину - iнвалiда, у тому числi таку, що знаходиться пiд lT опiкуванням,
або здiйсню€ догляд за хворим членом ciM'i вiдповiдно до медиLIного Bl4cIloBKy
tСеРiвництво зобов'язане встановлювати неповний робочилi день або негtовний

робочий тиждень.
Оплата працi в цих випадках проводиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будu - яких

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

на нача_пьника вiддiлу соцiальноi роботи.
4.8. Перебування працiвникiв ЧугуТвськсlго РЦСССДNI iз службових питань в

робочий час поза робочим мiсцем здiйснюеться лише за доруt{енням або з дозволу Тх

керiвникiв.
Залишення в робочий час працiвником ЧугуТвського РItСССДМ без лозволу

безпосереднього керiвника не допуска€ться i с порушенням TpyztoBoT дисцигIлiгtи.
4.9. Працiвники ЧугуТвського РЦСССЛМ попеlэедньо погоджус свою вiдсутгriсть

на робочому мiсцi в робочий час iз директором Чугуiвського РЦСССДМ та
забезпечують час свосТ вiдсутностi належне замiщення.

4.10. Працiвника ЧугуТвського РЦСССДМ, який з'явився на робо,гу в

нетверезому cTaHi, його безпосереднiй керiвник вiдсторонюе вiд роботи та вносить
пропозицiI про притягнення Його до вiдповiдальностi в установлеIJому порядку.

4.11. У робочий час забороняетъся вiдволiкання працiвникiв для вирiшеннlt
особистих справ, а також проведення святкування особистих rrодiЙ та лам'ятнL{х дат,
не пов'язаних з ювiлеями.

4.12. Працiвникам Чугуiвського РЦСССДМ надаються вiдпустки вiдлсlвiдrlо до
LI и нного законодавства.

4.13. Черговiсть надання щорiчних вiдпусток визначасться грасРiкап,lи З

урахуванням пропозицiй працiвникiв Чугуiвського РЦСССДМ погод}кених з Тх

tсерiвниками, якi складаються на кожний календарний piK не пiзнiше 20 сi,lняt

поточного року, затверджуються директором ЧугуТвського РЦСССДМ i доводятьсrI
до вiдома Bcix працiвникiв ЧугуТвського РЦСССДМ.

4.14. Вiдкликання з щорiчноi вiдпустки допускаеться за згодо}о прашiвl;иI(.l
лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничоТ aBapiT або негайного ycyrleLlHrl Тх

наслiдкiв, для вiдвернення нещасних випадкiв, простою, загибелi або псУВаНIjrl

майна пiдприсмства, установи, органiзацiiздодержанням вимог частини шосr-оi' tц

cTaTTi ]9 Кодексу законiв про працю та в iнших випадках, переДбаЧеIlИХ

законодавством. У разi вiдкликання працiвника з вiдпустки йс,го працIо оПлаЧУiОтЬ З

урахуванняN4 TicT суми, що була нарахована на оплату невиItористаноТ час,гиtII]

вiдпустки.
4.15. Працiвникам Чугуiвського рцсссДМ згiдно з ix заявою мо)tе бути Flадаi-t.l

вiдпустка без збереження заробiтноi пла,ги за сiмейними обставинами та з iнших
]оважних причин тривалiстю не бiльше 15 календарних днiв на piK.
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5. Заохоченця за успiхи в роботi

5.1. За сумлiнне та успiшне виконання трудових :T::::,<iB, 
iнiцiа]"ивьliс,гь 

,га

iншi досягнення в роботi до працiвникiв застосовуються Taki заохоLlеFtI-Iя:

- оголошення подяки директора ЧугуТвсь.кого рЦСССДМ;

_ оголошення подяки ,onounn tуrуiuЬ"*от районноi державНОТ аДМiНiСТРаuiТ;

- нагородження Почесною грамотою Чу,уТв"uкоТ районноТ дерrкавноТ

адМiНiСТРаUiТ, .оптлr оголошусться Ilаказоi\I IlИl]еlil'Оl)il
5.2. Заохочення застосовусться l

ЧугуТвського РL{сссдм вурлочистiй обстановцi та заносятьс:а до -грулоI]их lilll-,l)l(Oli

працiвникiв чуг],Бu*оrо рцссёiй у вiдповiдностi iз Правилаь'tи Тх Ведення'

5.4. За особистi труловi заслуги ,puulu"o,*" ЧугуТвсьпого -:5сссдМ 
в

усТаноВленоМУПоряДкУПреДстаВляюТЬсяувиrцiорганИвиконавчоiВЛаДИДО
заохочеНня, нагородження орденами, медалями, почесним!I грамотами, нагрудI,1ими

знаками та присвоення почесних знань,

б. СтягНеннЯ за поруШеннЯ трудовоi дисцигr;lilltt

б.lПорУrпеннятрУдовоТДисциплiни,тобт.оI{еВ}]коНаНIiяабоLIеIIаЛе)I(lIс
виконання з виtlи працlвника покладених на НЬОГО ТРУДОВllХ СlбОВ'ЯЗt<tВ' 'ГЯГliС

застоOування заходiв д""ц"ппiНаРНОГО абО ГРОМаДСЬКОГО ВПЛ И В!" а 'ГаКО)l(

ЗасТосУВанняiншихзаходiв,передбаченихчИнНИМзаконоДаВс.ГВоМ.

6.2ЗаПорУшеннятрУДовоiДисциплiнидопрашiВникаЧУгуТвсьКоГоРЦСССДN4
застосовуе наотупнi дисциплiнарнi стягнення:

а) догана;

:juT;xxrl" о тому числi за вiдсутнiсть на роботi Понад j Годt'tн Прот'lгом

робочого дня) бЪз повахtнот 
"p:u,1n_: al1;,,::ч:нi:;Т?fi,:"'i:rТДN4 

ЗаСТОСОl]YС

дисцигrлiнарнi стягнення,
6,4 Лисциплiнарнi

передбаченi пунктi 2 роздiлу
стягнеЕня застосовуються директороi\l 

LlугуТвсьt<ого

'U':.:t}довий колектив виявляе. "у:орI_:::."рл1::::л"#";:ивiс,гь 
lo lrpaшil]ll},]Klt],

U{о несумлiнно виконують трудовi Ьбоu;"rп"; застосовус до членiв коJlек'иl]у за

порушення трудовоТ дисциплiни заходи громадсъкого стягl-tенl{я (,говарисьI(е

зауваження, громадська догана), )циплit'и повиriгri бу,ги

б.6 Що застосування стягнення. ulд ,ору-J,11::'::::i*i:_^ 
дати Ilоясl{еFlI,',' lleб.6 Що застосуваННЯ UrЯrtlgГlГrЛ 

_"^i _^_":_];,, :а дати llоясl{еFll,lrl lle

витребуванi пояснення в письмовiй формi, Вiдмова працlвн}]ь

може бути перешкодою дпя застосування стягнення,

,ц исципл iHap н i стягнення з астосовуються i:r.:::?:,y";ilIJ ilЖ : Т: ? }J

u.."*1ixiНrTl"ж#ffff lЪЖй;;е пiзнiше одного рtiсяця з ДНЯ йОГС

виявлення, не враховуючи uuiy *uopoo" працiвника або гtеребувангrя иого }

вiдпустцi.



ДИСЦИПЛiнарне стягнення не мпrтгд 6.,-.-ВЧИнення проступку. Я Не МОЖе бУТИ НаКЛаДеНе ПiЗнiп-rе Iлес'и мiсяrtiв з дгrя

^r.":*:;;НЖ:l.#;ННЯ 
ТРУДОВОТ дисциплiнлt може бути застосоtsане тiльки од'еПр' застосуваннi стягнення повиннi враховуВ атисЯ ,гяхскiсть проступ*у iii:Щрl",Т: ..ъ:ЁL,;:fiъхх? #п'ого вчинено, робота i поведillка

б.8 Наказйого'*;;й#"'iТfr *::;#fiЖffff X;""ЖTжff#:,#:;;,HJ"Txi;
fi ill'#-; fi ri;:ж",;fiё. &Н; 

i' 
". "Ё-, дних "";;;;;;" ;; ; ;;#, ii 

n 

u, о о' u

6.9 Якщо

;fiT*JJ.'"?#":tr*d;*д#;xTж##.f"l,i,lTJJ;]TJ':;:JH;::;
7, Працiвники ЧугуiЪського рцсссДN4 пов1.1ннi бути ознайомленi з правI,,лаN,lrj;IЁЁffir";:;ХН"."rТ}|.i',"-ядку, якi зберiгаютъся у LIугуiвсьrtоN,Iу
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