
  



 

 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) 

приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління» (далі – Інститут) розроблено відповідно до чинного 

законодавства України.  

1.2. Метою Правил для працівників Інституту є:  

         - чітка організація праці та зміцнення трудової дисципліни; 

         - створення безпечних умов праці; 

         - підвищення продуктивності та ефективності праці; 

         - визначення обов’язків працівників інституту, передбачених нормами, які 

встановлюють внутрішній розпорядок у вищих навчальних закладах. Зазначені 

норми закріплені в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуті 

ПВНЗ КІДМУ, Положеннях про структурні підрозділи Інституту та інших 

нормативних актах. 

1.3. Діяльність трудового колективу спрямована на перетворення в життя 

завдань удосконалення підготовки фахівців.  

1.4. Правила поширюються на всіх працівників Інституту незалежно від 

посади та виконуваної роботи. 

1.5. Керівництвом Інституту в особі директора створюються умови, 

покликані запобігти виникненню індивідуальних та колективних спорів та 

суперечок в колективі, а в разі їх виникнення забезпечується вирішення таких 

спорів та суперечок на взаємовигідних засадах.  

1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил розв'язує директор 

інституту в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим 

законодавством і цими Правилами, спільно та за погодженням з представником  

трудового колективу. 

1.7. Директором Інституту створюються організаційні, економічні умови для 

дотримання працівниками трудової дисципліни, використовуються методи 

переконання, заохочення за добросовісну працю та її високу якість.  

 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені 

законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу 

законів про працю України, Статуту Інституту та «Положення про обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

третього і четвертого рівнів акредитації»: 

- науково-педагогічні працівники приймаються на роботу за контрактами та 

на конкурсній основі; 

- підставою для укладання з науково-педагогічним працівником трудового 

договору (контракту) та видання наказу директора про призначення на відповідну 

посаду є рішення Вченої ради інституту про обрання відповідної особи на посаду 

науково-педагогічного працівника та заява обраної особи; 



 

 

- після обрання науково-педагогічного працівника на посаду Вченою радою 

з обраною особою укладається (переукладається) контракт терміном до 5 років. 

Контракт оформлюється відділом кадрів інституту. 

Строк трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити 

пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожна із 

сторін, крім завідувачів кафедр, для яких передбачено обрання строком на п'ять 

років. Рішення щодо терміну трудового договору (контракту) приймається 

директором інституту. 

Трудовий договір (контракт) оформляється в двох примірниках, що мають 

однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін. Інститут зобов'язаний 

забезпечити конфіденційність умов трудового договору (контракту) з метою 

захисту персональних даних працівника. У трудовому договорі (контракті) 

передбачаються строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін за 

невиконання його умов; умови оплати та організації праці, умови припинення 

трудових відносин та інші умови, необхідні для виконання обов'язків науково-

педагогічного працівника. 

Конкретні зобов'язання в трудовий договір (контракт) вносяться за 

погодженням з науково-педагогічним працівником, завідувачем кафедри. 

Трудовий договір (контракт) набирає чинності з дати його підписання сторонами і 

може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі. Не пізніше як за 

три місяці до закінчення дії строкових трудових договорів (контрактів) науково-

педагогічних працівників відділ кадрів інституту доводить інформацію про це до 

відома. 

По закінчення терміну трудового договору (контракту), працівник 

персонально попереджається під підпис працівником відділу кадрів за два місяці 

до закінчення терміну трудового договору (контракту).  

Співробітники приймаються на роботу – шляхом укладення трудового 

договору згідно чинного законодавства. 

За цим договором працівник зобов'язаний виконувати роботу визначену в 

ньому та підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку. 

Директор інституту, у свою чергу, зобов'язується виплачувати працівникові 

заробітну плату і забезпечувати передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін умови праці, необхідні для виконання 

роботи. 

2.2. Прийом на посаду директора Інституту здійснюється рішенням 

засновника на умовах контракту. 

2.3. Право приймати на роботу згідно зі Статутом Інституту має директор 

Інституту.  

2.4. Для новоприйнятих працівників можуть встановлюватися такі 

випробувальні строки: 

- адміністративно-управлінський персонал – 3 місяці; 

- інші працівники – 1 місяць. 

На період випробувального терміну працівнику не виплачуються надбавки, 

доплати (крім тих, що є обов’язковими до виплати за вимогами законодавства) та 

премії. 



 

 

2.5. При прийнятті на роботу працівнику необхідно: 

-   надати заяву по прийняття на роботу; 

-   пред’явити паспорт; 

- передати уповноваженому працівнику відділу управління персоналом 

трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (особи, які приймаються на 

роботу за сумісництвом трудову книжку не подають, а лише завірену її копію); 

-   пред’явити довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; 

-   пред’явити диплом або інший документ про освіту чи професійну 

підготовку;  

-   пенсіонеру – пред’явити пенсійне посвідчення; 

 -   особи, які мають документи на встановлену групу інвалідності – 

пенсійне свідоцтво та довідку, видану МСЕК; 

-  військовослужбовці, звільнені зі Збройних сил України пред’являють 

військовий квиток;  

-   надати довідку про проходження медичного огляду; 

-  особи, які влаштовуються на роботу, яка вимагає спеціальних знань, 

зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку 

(диплом, атестат, посвідчення про спеціальне навчання, висновок 

психофізіологічної експертизи).  

Копії поданих документів завіряються відділом управління персоналу і 

залишаються в особовій справі працівника.  

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. 

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 

поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, 

походження та документи, подання яких не передбачено законодавством. 

2.6. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, який 

оголошується працівникові під підпис у відділі управління персоналом Інституту.  

У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до 

Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового 

договору.  

2.7. На працівників, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться 

за основним місцем роботи.  

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться 

за бажанням працівника за місцем основної роботи. 

На осіб, які працюють в умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться  

якщо ця робота є основною.  

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не 

пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. 

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок 

ведення трудових книжок на підприємствах та організаціях, затвердженої спільним 

наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України 

від 29 липня 1993 року № 58. 

Трудові книжки працівників зберігаються у відділі кадрів Інституту як 

документ суворої звітності. 



 

 

2.8. При прийомі на роботу або переведенні на іншу роботу працівника 

обов’язково: 

- ознайомлюють з цими Правилами, колективним договором та посадовою 

інструкцією (під розпис); 

- роз’ясняють його права та обов’язки; 

- інформують під особистий підпис про запобігання корупції в закладі освіти; 

- інформують під підпис про умови праці, про наявність на робочому місці, 

де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, та про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, про права та пільги і 

компенсації за роботу в таких умова відповідно до чинного законодавства; 

 - інструктують з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та 

протипожежної охорони на його робочому місці; 

- повідомляють правила збереження комерційної таємниці. 

Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічним працівником 

може  відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому 

законодавством про працю та вищу освіту, Статутом інституту. 

У разі не обрання науково-педагогічного працівника, який був прийнятий на 

роботу до проведення конкурсу, контракт з ним не укладається, а трудові відносини 

припиняються. Звільнення в такому випадку здійснюється за наказом директора 

відповідно до чинного законодавства. 

У разі не обрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного 

працівника трудові відносини з ним припиняються у зв'язку із закінченням строку 

дії трудового договору (контракту). 

Особи (науково-педагогічні працівники), які не виявили бажання брати 

участь у конкурсі на новий строк, звільняються у зв'язку із закінченням строку дії 

трудового договору (контракту). 

Вивільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку із скороченням 

штатів допускається тільки після закінчення навчального семестру або навчального 

року. 

За працівником, призваним на строкову військову службу, військову службу 

за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову 

службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 

національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) 

введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня 

фактичної демобілізації, зберігається місце роботи та посада. 

Звільнення науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням 

обсягу навчального навантаження може мати місце тільки в кінці навчального року.  

Звільнення науково-педагогічних працівників за результатами атестації, а 

також у випадках ліквідації підрозділу, скорочення кількості або штату працівників 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

2.9.  Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи працівника, 

роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством України (ст.ст. 28, 

36, 37, 38, 39, 40, 41 КЗпП) із обов'язковим дотриманням процедури та умов 

звільнення, визначених законодавством, для відповідної підстави.  



 

 

2.10. За домовленістю між працівником і роботодавцем договір припиняється 

в строк, визначений сторонами за п.1 ст.36 КЗпП. 

2.11. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений термін, попередивши про це директора  письмово за два тижні  

(ст. 38 КЗпП)  на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами 

передбаченими в контракті. 

2.12. Строковий договір може бути розірваний достроково на вимогу 

працівника в разі його хвороби або інвалідності, яка перешкоджає виконанню 

роботи за договором та у випадках, передбачених абз. 1 ст. 38 КЗпП. 

2.13. Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва допускається у 

випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.  

2.14. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора. 

2.15. Відділ управління персоналом зобов’язаний в день звільнення видати 

працівникові належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія - провести з ним 

розрахунок згідно з чинним законодавством.  

Записи про причину звільнення у трудовій книжці повинні проводитись 

відповідно до формулювання в чинному законодавстві із посиланням на 

відповідний пункт та статтю закону. Днем звільнення вважається останній день 

роботи. 
 

 ІІІ. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ.  

ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ 

3.1. Для працівників Інституту встановлюється п’ятиденний робочий 

тиждень. Вихідні дні: субота, неділя. 

Розпорядок роботи Інституту: 

Початок роботи Обідня перерва Закінчення роботи  

8.15год. з 12. 30 - до 13. 30 17.15год.  

Для працівників Інституту, які задіяні у проведенні заліково-екзаменаційних 

сесій режим роботи встановлюється відповідно до розкладу занять. 

3.2. Для професорсько-викладацького складу тривалість робочого дня 

регламентується розкладом занять та графіком проведення консультацій з 

розрахунку, що середньотижнева тривалість робочого часу складає 36 годин. 

Науково-методична робота викладача виконується за індивідуальним планом.  

3.3. Робота викладача передбачає обов’язкове виконання навчального 

навантаження (розклад занять та консультацій) навчально-методичну, науково-

дослідну, виховну та організаційну роботу в обсязі, передбаченому індивідуальним 

планом викладача.  

3.4. Контроль за дотриманням розкладу занять i виконанням індивідуальних 

планів викладачами здійснюється заступником директора з навчально-наукової 

роботи, завідувачами кафедр та навчально-методичним вiддiлом. 

3.5. У робочий час забороняється:  

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи; 

- подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 

- відлучатися з місця роботи без поважних на те причин; 

- передоручати виконання трудових обов’язків; 



 

 

- вживати, розповсюджувати та зберігати наркотичні речовини, спиртні та 

слабоалкогольні напої; 

- направляти працівника без його особистої згоди на виконання робіт, не 

передбачених його посадовою інструкцією; 

- порушувати норми моралі та етики стосовно інших співробітників 

Інституту та здобувачів освіти; 

- відволікати працівників Інституту від їх безпосередніх обов’язків для участі 

в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом; 

- відволікати працівників Інституту від виконання професійних обов’язків, 

брати здобувачів освіти за рахунок навчального часу на роботу для здійснення 

заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених 

законодавством. 

3.6. Працівники зобов'язані відмічатися після приходу та після закінчення 

роботи. Облік часу виходу на роботу та закінчення роботи ведеться в табелі обліку 

використання робочого часу. 

3.7. Про неявку на роботу з поважних причин працівник повинен попередити 

керівництво інституту. Заміна викладача здійснюється, як правило, силами 

кафедри з відома заступника директора з навчально-наукової роботи та завідувача 

навчально-методичного відділу. 

3.8. Працівники, що з’явилися на роботу в нетверезому стані, до роботи не 

допускаються i питання про можливість їх подальшої роботи вирішується 

директором  Інституту згідно чинного законодавства.  

3.9. Напередодні святкових і неробочих днів, установлених ст.73 КЗпП 

України, тривалість роботи працівників скорочується на одну (1-ну) годину. 

У тих випадках, коли неробочому святковому дню передує один або два 

вихідних дні, тривалість роботи не скорочується. 

3.10. Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за 

згодою сторін за наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП 

України, директор Інституту  може змінювати режим роботи: встановлювати або 

скасовувати неповний робочий час, день, місяць. Оплата праці нараховується 

пропорційно відпрацьованому часу та виконання певної роботи. 

3.11. Працівникові можуть  надаватися відпустки без збереження заробітної 

плати: 

-   відпустка, що надається працівнику у силу суб’єктивного права, що 

належить їм за законом, тобто в обов'язковому порядку відповідно до 

законодавства (ст. 25 КЗпП); 

-   відпустка, що надається за погодженням сторін.  

Виходячи з навчального процесу, змінами істотних умов праці в організації 

роботи Інституту, встановлений режим роботи може бути змінено на підставі 

наказу із обов’язковим попередженням про це працівників не пізніше ніж за два 

місяці (абз. 3 ст. 32 КЗпП).  

Якщо колишні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден 

на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір (контракт) 

припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП (відмова працівника від переведення на 



 

 

роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також 

відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов). 

3.12. Керуючись  Законом України "Про відпустки" працівник Інституту має 

право на щорічну відпустку, тривалість якої для науково-педагогічних працівників 

визначається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення 

трудового договору (контракту), а також те, що зазначеним  законом передбачено 

керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам щорічну 

основну відпустку повної тривалості, у перший та наступні роки надавати у період 

літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу тривалістю до 56 

календарних днів, але за умови не менше 10 – місячного терміну відпрацювання.  

3.13. Щорічна відпустка співробітникам Інституту за відпрацьований 

робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору, надається 

тривалістю не менше 24 календарних днів. 

  3.14. За особливий характер роботи співробітникам за ненормованим 

робочим днем надається додаткова відпустка тривалістю від трьох до семи 

календарних днів. 

 3.15. Для деяких категорій працівників законодавством України може бути 

передбачена інша тривалість щорічної відпустки. При цьому тривалість їх 

відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою статті 75 КЗпП. 

 3.16. У разі надання зазначених відпусток їх тривалість визначається 

пропорційно до відпрацьованого часу до закінчення терміну безперервної роботи  

3.17. Відповідно до законодавства поділ щорічної відпустки на частини будь-

якої тривалості допускається на прохання працівника за умови,  що основна 

безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. 

3.18. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, 

як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка.  

3.19. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника 

лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення 

їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування 

майна підприємства з додержанням вимог частини шостої статті 79 КЗпП та в 

інших випадках, передбачених законодавством. 

3.20. Черговість надання щорічної відпустки визначається графіком, який 

затверджується директором Інституту за погодженням з керівниками структурних 

підрозділів та представником трудового колективу, оформляється наказом.  

3.21. Графік відпусток складається на кожний календарний рік до 15 січня. 

Він затверджується директором  за погодженням з представником трудового 

колективу і під розпис доводиться до відома всіх працівників. При складанні 

графіку ураховуються інтереси Інституту, особисті інтереси  працівників і  

можливості для їхнього відпочинку. 

3.22. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня 

заробітна плата.  

3.23. Працівники інституту мають право на інші види відпусток, передбачені 

законодавством. 
 



 

 

 ІУ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 

4.1. Працівник інституту зобов’язаний:  

- своєчасно, до почату роботи прибути на робоче місце та приготуватися до 

виконання своїх трудових обов’язків;  

-  починати роботу відповідно до встановленого режиму робочого дня; 

-  бути на робочому місці від часу початку до часу закінчення роботи, за 

винятком встановлених перерв на відпочинок та харчування, інших перерв; 

-  виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором 

(контрактом) та функціональні обов’язки; 

-  виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;  

-  дотримуватися  встановленого  порядку зберігання матеріальних цінностей 

і документів; 

-  вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають виконанню роботи, але в тому разі: якщо це не загрожує життю 

інших працівників та власному;  

- про кожний нещасний випадок потерпілий або свідок повинен негайно 

повідомити директора Інституту або безпосереднього свого  керівника та вжити 

всіх необхідних заходів з надання першої медичної допомоги, усунення причин 

виникнення нещасного випадку, якщо це не нашкодить здоров’ю потерпілого та 

здоров’ю оточуючих працівників.  
 

 ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ   – 101 

За потреби викликати: ШВИДКУ ДОПОМОГУ – 103 

 СЛУЖБУ ГАЗУ              – 104 

                    

4.2. Науково-педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію;  

-  забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень 

викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму 

підготовки та спеціальності;  

-  додержуватися норм педагогічної етики, моралі,  

- підвищувати кваліфікацію та проходити стажування у відповідних 

наукових і освітньо-наукових установах не рідше ніж один раз на п’ять років 

(сумарний облік 180 годин або 6 кредитів); 

- дотримуватися законів України, Статуту ПВНЗ КІДМУ та інших 

нормативно-правових актів; 

4.3. Науково-педагогічні працівники повинні:  

- забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм 

на рівні державних стандартів освіти, сприяти розвиткові здібностей здобувачами 

освіти;  

- настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, 



 

 

гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших 

доброчинностей;  

- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, 

історичних цінностей України, державного устрою, цивілізації, дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища;  

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;  

- постійно підвищувати професійний рівень та педагогічну майстерність. 

- коло завдань, що виконує кожний працівник за своєю посадою, 

визначається посадовими інструкціями й Положеннями затвердженими в 

установленому порядку.  

4.4. Працівники учбово-допоміжного персоналу повинні:  

-  надавати необхідну допомогу викладачам у підготовці й проведенні занять;  

-  брати участь у методичній роботі кафедри, організовувати тематичні 

виставки літератури;  

- уміти користуватися технічними засобами навчання й утримувати їх 

неушкодженими;  

-  вживати заходів щодо негайного усунення причин й умов, що заважають 

чи утруднюють нормальне виконання функціональних обов’язків.  

4.5.  Працівники мають право на: 

- вимагати забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією 

відповідно до укладеного трудового договору;  

-  вимагати належних, безпечних та здорових умов праці;  

-  вимагати надання йому спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального 

захисту, встановленими законодавством;  

-  своєчасно отримувати заробітну плату, не нижчу за визначену законом та 

колективним договором; 

- оскаржувати неправомірні дії посадових осіб та адміністрації у 

встановленому законом порядку; 

- звертатися до директора Інституту з пропозиціями щодо поліпшення 

організації праці. 

 Працівники мають інші права, передбачені діючим законодавством.  
 

 У. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА 

5.1. Директор зобов’язаний:  

 - забезпечувати працівників робочими місцями та надавати роботу за 

умовами трудового договору; 

- забезпечити робоче місце відповідними матеріальними ресурсами: 

спецодягом,  засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-

правових актів; 

- проводити вступні та періодичні інструктажі щодо  вимог охорони праці, 

протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт, перевіряти 

знання відповідних інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни 

праці; 



 

 

- вживати необхідних заходів доля профілактики виробничого травматизму, 

професійних та інших захворювань працівників; 

- забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт на робочих 

місцях; 

- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни та 

організовувати облік робочого часу і табелювання працівників; 

- створювати умови для підвищення кваліфікації працівників, здобуття 

освіти; 

- створювати умови для відпочинку працівників; 

- виконувати інші обов'язки, покладені на нього трудовим законодавством та 

колективним договором. 

5.2. Директор має право: 

- вимагати від усіх працівників дотримання положень Правил та вживати 

необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до 

відповідальності; 

- вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення 

за сумлінне дотримання вимог цих Правил. 
 

 УІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 

6.1. За належне виконання трудових обов’язків, перемоги в конкурсах, 

новаторство, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі до 

співробітників Інституту можуть застосовуватися такі заохочення:  

 - оголошення подяки;  

- нагородження Почесною грамотою; 

- видача грошової премії; 

- нагородження цінним подарунком. 

6.2. Директор видає наказ про заохочення за поданням керівників 

структурних підрозділів погоджений з представником трудового колективу, в 

урочистій обстановці доводить його до відома колективу. Відомості про 

заохочення заносяться до трудової книжки працівника.  
 

 

 УІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 

один з таких заходів стягнень:  

- догана;  

- звільнення.  

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі порушення: 

- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до 

працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського 

стягнення(п.3 ст.40 КЗпП) 

- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом 

робочого дня) без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП) 



 

 

- поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп'янінні (п.7 ст.40 КЗпП), 

- вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна 

підприємства, встановленого вироком суду, що набрав законної сили (п.8 ст.40 

КЗпП). 

За інші порушення трудової дисципліни застосовується виключно догана. 

7.2. При визначенні виду дисциплінарного стягнення директор інституту 

враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, 

за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. 

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором інституту і 

оформляються наказом (повідомляється працівник під розпис). 

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати 

від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. Відмова працівника 

надати таке пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. У випадку 

відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт за 

підписом інших двох працівників інституту. 

7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення 

порушення, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу 

хвороби працівника або перебування його у відпустці.  

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з 

дня вчинення проступку.  

7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 

працівника не буде притягнено до нового дисциплінарного стягнення, то він 

вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.  

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни й до 

того ж виявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до 

закінчення одного року.  

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

працівника не застосовуються.  
 

 

 


