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П Р А В И Л А  
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України, як і всі громадяни України, 
працівники Державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна 
лабораторія» (далі -  лабораторія) мають право на одержання гарантованої 
роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче 
встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір 
професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, 
професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В лабораторії трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному 
виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою 
організації ефективної праці.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення 
до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи 
дисциплінарного та громадського впливу.

Ці правила поширюються на всіх працівників Державної установи 
«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія».

2. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього 
розпорядку, розв’язує директор лабораторії в межах наданих йому 
повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з 
профспілковим комітетом.

1. Працівники Державної установи «Кіровоградська обласна 
фітосанітарна лабораторія» приймаються на роботу за трудовими договорами, з 
випробувальним терміном. Всі призначення здійснюються відповідно до 
чинного трудового законодавства.

2. При прийнятті на роботу директор лабораторії, а при його відсутності 
заступник директора або виконуючий обов’язки директора лабораторії,

II. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників



зобов'язані вимагати від особи, яка працевлаштовується, подання: заяви про 
прийняття на роботу, трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, 
паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку, 
довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Військовослужбовці, звільнені 
в запас, пред'являють військовий квиток. При укладанні трудового договору 
забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх 
партійність та національність, подання яких не передбачено законодавством.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і 
ділових якостей особи, яка претендує на роботу в лабораторії, може 
проводитися стажування терміном до двох місяців.

3. Працівники лабораторії можуть працювати за сумісництвом 
відповідно до чинного законодавства.

4. Прийняття на роботу оформляється наказом директора лабораторії, з 
яким ознайомлюється працівник під підпис. У наказі має бути зазначено 
найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови 
оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

5. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, у тому числі 
тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони 
підлягають державному соціальному страхуванню, ведуться трудові книжки. 
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не 
пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. На тих, хто працює за 
сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Ведення 
трудових книжок здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення 
трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої 
спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту 
населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої 
звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу 
трудових книжок покладається на завідувача відділу кадрової роботи.

6. До початку роботи керівництво зобов’язане:
а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки, умови праці відповідно 

др чинного законодавства;
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та умовами праці;
в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 

для роботи засобами;
г) провести інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони під розпис у відповідному 
журналі.

7. Працівники мають право розірвати трудові відносини, попередивши 
про це керівництво письмово за два тижні.

При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених 
чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.

Розірвання трудового договору з працівником з ініціативи керівництва 
здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України.



Припинення трудового договору оформлюється наказом Державної 
установи «Кіровоградська обласна фітолабораторія», з яким працівника 
ознайомлюють під підпис.

У день звільнення працівникові видається трудова книжка і проводяться з 
ним відповідні розрахунки.

III. Основні права та обов'язки працівників 
Державної установи 

«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія»

Працівники мають право:
- ,  користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України 

Конституцією і Законами України;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень, в межах своїх 

повноважень;
- одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, 

органів місцевого і регіонального самоврядування необхідну інформацію з 
питань, що відносяться до їх компетенції;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 
Сумлінного виконання своїх службових обов'язків;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- раціональний вибір форм, методів, засобів роботи, виявлення ініціативи;
- на соціальний і правовий захист відповідно до статусу;
- на захист професійної честі, гідності;
- на захист своїх законних прав та інтересів у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку;
- на атестацію, переатестацію, підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Конкретні права та обов'язки працівників Державної установи 
«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» визначаються на основі 
типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових 
інструкціях, що затверджуються директором лабораторії.

Основними обов'язками працівників є:
- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань відповідно до їх 

компетенції;
- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
- безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне 

і точне виконання рішень Державної установи «Кіровоградська обласна 
фітосанітарна лабораторія» чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх 
керівників (в межах своїх посадових обов'язків);

- постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної
•  і  •  • • •  кваліфікації;

- сумлінне виконаня службових обов'язків, дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, дисципліни праці, ініціатива і творчість в роботі;



- виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та 
інструкціями;

- бережливе ставлення до обладнання, інвентарю, матеріальних цінностей;
- дотримання чистоти й порядку на робочому місці та на території Державної 

установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія»
- уважне ставлення до колег по роботі та замовників, сприяння створенню 

нормального психологічного мікроклімату у колективі.

III. Основні обов’язки директора лабораторії

Директор лабораторії зобов'язаний:
1. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для 

проведення ефективної роботи Державної установи «Кіровоградська обласна 
фітосанітарна лабораторія» відповідно до посадових інструкцій.

2. Визначати працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними 
засобами для роботи.

3. Удосконалювати форми роботи, впроваджувати в практику кращий 
досвід, пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення діяльності.

4. Організувати підготовку працівників, їх атестацію, правове і 
професійне навчання. Створити дійовий і раціональний резерв на посади 
визначені штатним розписом, практикувати їх стажування.

5. Надавати відпустки працівникам лабораторії відповідно до чинного 
законодавства та затвердженого директором графіка, погодженого з 
профспілковим комітетом.

6. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне 
технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови 
праці, необхідні для виконання працівниками своїх посадових обов'язків.

7. Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати 
засоби щодо вдосконалення діяльності лабораторія, зміцнення трудової 
дисципліни працюючих.

8. Уважно ставитись до повсякденних потреб працівників, 
забезпечувати надання їм встановлених пільг.

9. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, 
освітлення, вентиляції та іншого обладнання.

IV. Робочий час та час відпочинку

Тривалість робочого часу працівників Державної установи 
«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» встановлено 40 годин на 
тиждень з двома вихідними днями: субота і неділя. Часи початку і закінчення 
роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:

а) початок роботи: о 8-й годині;
б) закінчення роботи: о 17 годині, в п’ятницю -  о 15 годині 45 хвилин;
в) перерва на відпочинок і харчування: 45 хвилин (з 12-00 до 12-45).



Працівники мають право також на короткотермінові перерви санітарно- 
гігієнічного призначення.

Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну 
годину.

Для окремих працівників, за наказом директора лабораторії, може бути 
передбачений інший режим роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким групам працівників 
може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи, що 
оформляється відповідним наказом.

Працівникам Державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна 
лабораторія» надаються щорічні основні та додаткові відпустки відповідно до 
чинного законодавства України, Колективного договору та затвердженого 
графіку. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим 
комітетом і складається до 05 січня кожного календарного року.

На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами 
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме 
не менше 14 календарних днів.

За рішенням директора лабораторії працівники можуть бути за їх згодою 
відкликані зі щорічної або додаткової відпусток. Частина невикористаної 
відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується 
до відпустки у наступному році або виплачується компенсація відповідно до 
чинного законодавства за згодою працівника.

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період як з ініціативи 
директора лабораторії, так і на вимогу працівника відповідно до чинного 
законодавства.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання 
встановлюється за згодою між працівником і директором.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може 
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, 
обумовлений угодою між працівником та директором лабораторії, але не 
більше 15 календарних днів на рік.

При відсутності працівника, директор лабораторії зобов'язаний вжити 
заходи щодо його заміни іншим працівником.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових 
випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора, з 
дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день компенсується за 
погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку чи грошової компенсації.

V. Заохочення за успіхи в роботі

1.3а досягнення високих результатів у роботі працівники 
Державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» 
представляються до вищих органів для заохочення, нагородження орденами, 
медалями, Почесними грамотами, нагрудними значками, до присвоєння 
почесних звань і звань кращого працівника, іншими видами морального та 
матеріального заохочення.



2. Відомості про заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома 
всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

VI. Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 
один з таких видів стягнення: догана, звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване 
відповідно до п.п.3,4 ,7 ,8  ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

Працівники, винні у порушенні Правил, несуть цивільну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність, згідно із чинним законодавством.

Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від 
виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без 
попередньої згоди органу, членами якого вони €.

До застосування дисциплінарного стягнення директор лабораторії 
повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. 
У випадку відмови працівника дати письмове пояснення, складається 
відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо 
після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не 
враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

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

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 
дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується наказом або розпорядженням і 
повідомляється працівникові під підпис.

Якщо протягом року, з дня накладення дисциплінарного стягнення, 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до 
Фого ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до 
закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 
працівника не застосовуються.

Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення 
передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу або його органу.


