УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

№

/'О M i'S

Про затвердження Правил
внутрішнього службового розпорядку
З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і
виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності
райдержадміністрації, керуючись ст. 19, 43, 119 Конституції України, Кодексом
законів про працю України, Законом України «Про місцеві державні
адміністрації», ст..47 Закону України «Про державну службу», наказом
Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня
2016 року № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового
розпорядку», враховуючи протокол загальних зборів держслужбовців
Запорізької райдержадміністрації від 03 Л 0.2016 № 38

1.Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку в Запорізькій
районній державній адміністрації Запорізької області (далі Правила), що
додаються.
2.
Начальникам відділів апарату та керівникам структурних підрозділів
Запорізької районної держаної адміністрації Запорізької області ознайомити з
Правилами державних службовців (працівників) під особистий підпис.
3. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації''

А.Г. Васюк
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ПРОТОКОЛ № 38
загальних зборів трудового колективу
Запорізької районної державної адміністрації
03 Л 0Л 6

м. Запоріжжя

Головуючий - А.Г. Васюк - голова Запорізької райдержадміністрації.
Секретар -

В.В. Паливода - начальник відділу кадрової роботи апарату
Запорізької райдержадміністрації

Присутні: працівники апарату та структурних підрозділів Запорізької районної
державної адміністрації.

Порядок денний
1.
Обговорення Правил внутрішнього трудового розпорядку
працюючих в
апараті
та
структурних
підрозділах
Запорізької
райдержадміністрації
за
поданням
голови
райдержадміністрації
і
профспілкового комітету райдержадміністрації.
2. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку
працюючих в
апараті
та
структурних
підрозділах
Запорізької
райдержадміністрації.

Виступили:
Згідно И.1 денного слухали:
Васюка А.Г., голову райдержадміністрації, який доповів про необхідність
затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку працюючих в
апараті та структурних підрозділах Запорізької райдержадміністрації.

Згідно П.2 денного слухали:
Васюка А.Г., голову райдержадміністрації, який запропонував затвердити
Правила внутрішнього трудового розпорядку працюючих в апараті та
структурних підрозділах Запорізької райдержадміністрації.

Вирішили:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку працюючих в
апараті та структурних підрозділах Запорізької райдержадміністрації.

Г оловуючий

А.Г. Васюк

Секретар

В.В. Паливода

ЗА І І^І-.РДЖІЗК)
Розпорядження голови
ран дсржа/ім іністрації
від « 9 9 » W .

Загал i>i ІHм и зборам и
; Іс PжсJІуж б о в 1li 13 За ио Pіз ької
райдсржадм і11 істрації
2 0 16р.
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№

ПРАВИЛА
вііу гріїїіиього службового розпорядку в Запорізькій райоппій
держ авній адічіпісі рації З апо різ ь ко ї області
І. За га льні положення

1. І б Гинові правила ізизначаюгь загальні положення щодо оріанізації
вну грінінього службового розпорядку Запорізької районної державної
а/імініез'ранії Запорізької області (далі райдсржадмініегранія), режим роботи,
умови перебування державного службовця в райдержадмінісі рації іа
забезнечення раціонального використання йоі о робочого часу.
2. Службова дисципліна в райдержадмініезрації і'рунтусться на засадах
сумлінного та професійного ізиконання державним службовцем своїх
обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх маїеріальногехнічного забезпечення, заохочення за результазами робози.
.3. Правила внутрінінього службового розпорядку із райдсржадміністрації
заіззсрджуються
загальними
зборами
державних
службовців
райдсржадмінісз'рації за поданням голови райдсржадміністрації і голови
профкому первинної профспілкової організації на основі Гиноізих правил.
4. ІІравила внузрінніього елужбовоіо розпорядку райдержадмініезранії
доводязься до відома всіх державних службовців під особисз ий нідние.
II. З а гал ь н і п р а в и л а стичної поведінки в райдержадіміністранії

1. Державні службовці новинізі дотримувагись вимог' етичггої новсдіггки.
2. /(ержавні службовці у своїй роботі новиггні дотримуватись нринцинів
професійності, нригщиігоізості та доброзичлигзості, дбати про свою професійну
ЧССЗ Ь і ГІДНІСЗ'Ь.

.3. Державігі сігужбоїзці гговиггні уггикати ггецензурггої лексики, не доггускати
підвищеної інз'онанії під час снілкувагнгя. Нснриігустимими с прояви
зверхності, знсважливоі'о ставлення до козгег' та громадян.
4. Державні службовці під час виконаїгня своїх посадових обов'язків
гіовиігні доз'римуватися взасмоноваги, ділового стилю спілкування, виявляззі
нринциновість і витримку.

III. Робочий час і час відпочинку де рж авн о го службовця

1. Тривалість робочого часу /іержавиого службовця становить 40 іодии иа
гиждсиь.
2. У райдсржадміиісі'рації іістаиовлюсться п'ятиденний робочий тиждень ів
гривалісгіо роботи ио днях: поис/илок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - по 8
годин 00 хііилин; вихідні дні - еубота і неділя.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумоінісною специфікою іа
особливостями роботи у райдсржадміиісірації може встановлюватися інший
режим роботи відповідно до законодавства про працю.
,3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надастьея для відпочинку і
харчування, ветановлюютьея для державного службовця з урахуванням режиму
роботи рай держадміністрації.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування етановить ЗО хвилин.
І Іерерва не включастьея в робочий чає, і державний службовець може
використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця
роботи.
4. Иаисредодиі святкових днів тривалісіі> робочою дня скорочується иа
одну І'ОДИНу.
5. ІІранівникам забороняється відітолікаги державною службовця від
виконання йоі'о посадових обоїТязків.
6. Облік робочою часу в райдсржадміиісграції здійснюється іт табелі
робочого чаеу.
7. [^ихід державног о службовця за межі адміністративної будівлі у робочий
час зі службових питань відбувається з відома йог о безпосереднього керівігика.
IV. П орядок новідоічлення де рж авн и м службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого бсзггоссредггього керівггика ггро
свого відсуіггість гга роботі у письмовій формі, засобами слсктроггного чгг
гсігефоггггог'о зв’язку або ігнггим достуггггим сггособом.
2. у разі ггедотримаггггя держагнгим сігужбовнем вимог ггуггкту 1 ні>ою
розді.пу скігадається акд ггро індсутність державггого едчужбовця гга робочомч
місці.
3. У разі ггеггадаггггя державггим счгужбовцем доказів гговажггості ггричгггггг
своєї відсу'гггос'гі гга роботі гтігг гговиггсгг ггодати письмові ггоясггеггггя гга ім’я
г'Оігови райдержадміггістрації гггодо ггричигг своєї відсучггосчі.
V.
Пер ебування д ерж авн о го сл ужбовця в райдсрж адм іи ісі рації
у вихідні, с в я т к о в і, неробочі дні та після закінчення робочого часу

І. Для викоггаггггя ггевідюгадних завдаггь державггий счгужбовець може
залучатись до роботи ггоггад устагговлеггу трива]гість робочогю дня за
розггоряджеггггям гочгогш рай/гержадмінісчрагіії, ггро який ггогндом]гяється
ггро(|)сггіігковий коміч'ст ггергшнггої ггрофсггілкогюї оргаггізації, в тому числі \
вихідггі, святкові, тгеробочі дггі, а також у ггічггий час з комггеггсацієго за робочу
відггогндгго до закоггодагютва.
Тригча.гісгь роботи ггоггад устаггогнгсггу тривалість робочого дггя, а також
вихідггі, свя гкові га ггеробочі дггі, у ггічггий час для кожггог о державггоп

с.ічжооиця lie ік'івиїїііа іісрсвіііи_\ваіи
ПОСПІЛІ, і І 20 голпії на рік.
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2. Голова раїілсржалміпістрапії ва погреби може валхчагп лсржавіїпх
службовців райлсржалміїїісірації ;го чергуваїїіія після вакіпчеіііія робочого лпя.
у вихілпі, свя ткові і неробочі ЛІІІ.
Чергуваппя дсржавноі'о службовця після вакінчстія робочого лчя, }
ггпхілпі, святкові і неробочі дні вдійсінослься вгідно в гра(|)іком, який
ровробляствея відділом кадрової роботи апарату раїідержадмінісірації (далі служба
уііравліпіія
персоналом)
і
ватверджуслв.ся
головою
райлержалміїїістрації ва ноіолжепням про(|жому ііервипіюї профспілкової
і)|л апівації.
У гра(|)іку чергування вавначаїоті.ся; вавлаїнія, яке потребуг віікоііаііня.
вілновілалвмий лержавіпій службовенв. його посада, місце, лата та строк
черг) вапіія.
4. У раві вал) чсніія до черг) ваііпя після вакіїїчеіпія робочого дня. ) вііхідіїі,
святкові і неробочі дні лержавпого сл)'жбовця, якого не включено до гра(|)іка.
паступпого робочого дня після чергуваппя відіювілпа ін(|)орманія ііодас твея
сл)ж бою управління iiepcoiiajiOM голові райдержадміністранії для внесепня в
ус'таповлепому іюря/іку відновідпих вміїї до такого графіка.

.5. У раві валучепня державного службовця до роботи понад уетаповлеп)
триваліетв робочого дня в райдержадмінісврації ванроваджуч твея нілеумоваїнііі
об.іік робочого часу в іим, щоб іриваліегв робочого часу ва обліковий період ііе
неревиїнувала норми тривалості робочого часу.
'За роботу в вавначені дні (час) державним службовцям ііадаютвся
відповідні дні відпочинку ва ваявамп державних службовців.
6. Заборопяствся валучаїи до роботи іюііал )стаповлеіі) триваліеїв
робочого дня, а також ) вихілпі, святкові та неробочі дні ваті тпих '/кііюк і жііич\,
які маютв ді ї ей віком до ірвох років. Ж інки, які маю тв ді тей віком від .3 ;ні 14
іюків або дігтініу-іпва.ііда, \ю ж )чв вал)чатпея до ііадурочнпх робії дипіе ді
їхпвою В І О Л О Ю . За,і)чеппя інвалідів до пад)рочпих робії мож.іиве .пппе ва
їхньою вгодою і ва умови, що не не еунеречи ї ь меди'їним рекомендаціям.

VI. Порядок іовсдеипя до відома де рж авн о го службовця
норма І ц вио-цравових а к і ів, накавів, дор) чень га ровноряджень ві
с.іужбовнх н нтан ь

1. 1Іормативно-нравові акти, доручення, ровнорядженпя ві едужбовпх
питаїїь доводяться до відо.ма державних ед)’жбовнів шляхом овнайомдеіпія )
паперовій або електронній фор.мі в під тверджепня.м такого овнайомдеіпія.
Мідтверд'/кеїіпям може сл)Г)вати підппс державіюічт с.і)‘жГнтвня () іо\і\
чие.іі як відіювідад ьікч о виконавця) на док) .менті, ) картках релеї рації
доклмеїгі ів.
2. 1Іорматнвно-нравові акти, які ніддягактть ск|)ініііном) онрилктніенню.
доводяться до відома державного сд)жбовця шляхом їх онридюднення
ров.міщення на офіційному івеб-еайті райдержадмініетранії.

VII. До гримання uira іьннх інс грукцін $ охорони праці га
протнножсж ної бсїнекн

1. Голова райлсржалміністранії зобов’язаний забсзіісчип и безпечні умови
праці, належний етан засобів прозиножежної безпеки, санітарії і і'ігісни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки мас злійснювати
особа, на яку головою райлсржалміністранії покладені відновілні функції в
такому органі.
2. Державний службовець повипец дотримувазись правил техніки безпеки,
виробничої санізарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
?і.
Умоізи праці на робочому місці, езан засобів колективноіо за
індивілуального захисзу, що викорисзовуютьея державним службовцем, а
також сані гарно-побутові умови повинні відновідаз и вимоі'ам нормативноправових актів з охорони праці.
4. За езан пожежної безпеки та лозримання інструкцій з охорони праці із
райлержадмініеграції відновідас голова райдержадміністрації за визначена ним
відновідальиа особа, на яку покладено такий обов'язок.
VIII. П орядок пр ийн яття та передачі д іл оводетва (справ) і майна
де рж авн и м службовцем

І. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з ноеади чи
переведення на іншу ноеаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням
посадових обов’язків майно уповноваженій і'оловою райдержадмініезрації
посадовій особі. Уповноважена особа зобоїз’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчусззюя акзом, який скла;іасться у
двох примірниках і ніднисусться уновноваженою особою, керівником служби
уїіравління персоналом іи>оіо оріану за державним службовцем, який
зізільпясз вся.
Один примірник акза видасться державному службовцю, який звіліліясзьея
чи переводиться на ініну посаду, інніий примірник долучасзьея до особової
справи цього дсржавіюі о службовця.
IX. Прикінцеві положення

1. Педозримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку с
нідставою для нритяїнсння державного службовця до відіювідальпосз і у
порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Низання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службоїзого
розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації, а у випадках,
передбачених чинггим законодавством, - спільно або за згодою з профкомохг
ггерізиггггої ггрофеггізгкової орг аггізаггії.

Керівник анараз'у
райдержадм і11 іез раг гі’і

ІГО.Макуіцеггко

