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Вiдповiдно до наказу Нацiонального агентства УкраТни з питань
авноТ служби З|.07 ,2020 JYg |4З-20 uПро внесення змiн до деяких
trтивно - правових aKTiB Нацiонального агентства Украiни з питань
авноТ служби>, зареестрованого MiHicTepcTBoM юстицiТ Украiни 09
вя 2020 року за

984lз5267, Закону УкраТни вiд 04.02.202| JtIq12l3-IX
законодавчих aKTiB УкраТни щодо
ýон:L,Iення правового регулювання дистанцiйноi, надомноТ роботи та
пl iз застосуванням гнучкого режиму робочого часу)) та виробничою
J\гs

) внесення змiн до деяких

п()чаток iкirtсць робочого часу, час початку iзакitlчеtlllя
--;.-э.1 _1_1я вi:!tIIочиl]ку i харчуваItня. IIри llboMy лержавному с;lуiкбовIlю
- ,: ;,l]нi]чаl,Llсь Bi;tMiHHa Biit вс,гановJIеноТ в УIlравлiннi r,рива:liс,гь
робо,ги
:::\ тll/кI{я, а також подiл робочогсl дня на частиFIи.
.l:lr зltil,{ному режимi робочого часу державного службовця вiдсуr,нiй
, .- _,,f,ltjItl"1 початок] Killet(t, i ,грива:tiсr,ь робочоr,о ltня, на лержавноr.о
- :,i,-rвLlя не IIоIIIирюсться встановлена у /lержавному органi тривалiсr,ь
,: по f}tях ти)(Ilя. за псlтрсби можуть визIIачатися перiоди час), в якi
_ :--:j:]rrir с:lужбовеIlь зобов'язаrrий буr,и гrрисутнiм на робочому MicLti. Ilри
- .,,.i) ре,rtимi робочоl,о часу /lержаt]ного сrIужбовця с обов'язковим об,lriк
_;:::]t)l' тривалостi Його робочого дня.
i,,liHrrrrй ре}ким рtlбочого часу дер}кавного слуrкбовuя \lo/\c
-l,,-'3.1tОВа'ГИСЯ У ,IlеРЖаВtiОN,ly opt'atti, у якомlу tpyrrKrtiollyc Bi_tltolзi_,tlla
r'tiCPHэ IlpOl-paMa, lllO с скjlаilовою авl,ома,ги:]ованоТ системи конrро_Iю
- . _) :о примiшень адмiнiстративних булiвель такого органу i дозво.-tяс
'-:::r]BаTt{
ав'ГоматизоваllиЙ об.lIiк робочоl,о часу держаtsI{их с,п1,;кбовttiв
]
-lep/\aBHoI'o opгaHy. ,Г{ертсавнr.rЙ с;rу>кбовеllь. якиЙ IIраlIюс ,]il ,]\liHHtlrl
-:::-:г_ться

режимоМ робочого часу, самостiйно контролЮ€ загальIrу тривалiсть
свого
робочогО часУ протягоМ тижня з метоЮ недопущення iT перевищення.
гнучкий режим робочого часу державного службовця
встановлюсться
наказом начаJIьника Управлiння, якому зазнача€ться:
у
1) прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)
державного службовця,
л робочого часу та його посада;
обочого часу;
кий режим робочого часу;
гнучкий режим робочого часу (у
разi

, час початку i закiнчення перерви для

ування фiксованого режиму робочого

6) перiоди часу, в якi лержавний службовець зобов'язаний
бути
присутнiм на робочому мiсцi (за потреби,
застосування
у разi
змiнного

режиму робочого часу).

такий наказ

доводиться до вiдома державного службовця, якому
встановлюеться гнучкий
режим робочого часу, та його безпосереднього
керiвника до початку застосування гнучкого
режиму робочого часу.
Пiд час встановлення гнучкого режиму
робочого часу потрiбно
враховува.ги:
заборону включення

до робочого часу нiчного часу, визначеного
законом, якщо iнше не передбачено законом;
необхiднiсть забезпечення н€L,Iежного
функцiонування державного
органу у межах встановленого
режиму роботи ("uдчпп" послуг, прийом
громадян, приймання та вiдправ.гtення коресl]онденцiТ
тошrо);
забез гI ечен ня н аJIежноТ взасм олiТ структурн
их п iдрозд iл i в Управл i ння ;
створення умов для сумлiнного i професiйного
виконання державним
службовцем своiх посадових обов'язкiв
;
потребу в ефективнiй органiзацiТ
робочого часу державного службовця,
збiльrпеннi продуктивностi та якостi його
роботи, враховуючи особливостi
роботи у певнiй мiсцевостi, зокрема Taki, f,к години пiковсlI. завантаженсrстi
транспортних шляхiв, значну вiдда,rенiсть мiсця
роботи вiд мiсrlя
проживання державного службовця,
режими роботи заппадi" дошкiльнот та
загал ьноi середньоТ освiти
;
iншi особливостi роботи Управлiння, зокрема нерiвномiрний
обсяг

навантаження на державного службовця tsпродовж
дня (тижгrя), коJlи
основний обсяг робiт припадае на початок чи
кiнець робочого дня або
виходить за його
]

межi.

юсться у табелi робочого часу
журналi виходу на роботу. !о початку
кожний прашiвник
зобов'язаний поставитИ пiдпис R журн€Lлi виходуроботи
на
журна.ту

та

у

роботу. laHi
ВИХОДУ На РОбОТУ ПРаЦiВНИКiВ
УПравлiння соцiального ,u"r.ry населення
СвятошIинськоr' районноТ в мiсr,i-Кисвi
державноТ адмiнiсТРацiТ е пiдставою

.1.1я встаноI]Jlс}{t,Iя факт,iв llopyllIettllя t]Iiу,грiшtнього с-пужбового розI]оряltку
lrрачiвгtиками Уltравл i нttя.

2.

У

роздi.,ri VI:

l) пункт 1 викласти в такiй редакцii:
( l. I{ормаr,ивно-правовi акти, накази, доручення, розпорядження зi
с--tl,iкбових питань /tово/.lяться /Io вiдома державних службовrliв IIlJIяхом
ознаЙilмлеIltlя у паперовiй або електроIIrriй формi з пiдтвердже}|IIяl\l такого

ознайомлеtIня.
IIiдr,верлженням може слугувати пiдпис державного службовця (у r,oMy
чttслi як вiдповiдального виконавця) на документi, у журналi peccтpauiT
_]oK},\{ellTiB або вiдповiдttий електронний чифровий пiдпис, який пiдтверджус
ознайом;lеLlt{я з IlевьIим службовим /lокумеttтом в електроrlнiй формi.>
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ПОРЯJОК JE ННИЙ:
i. I lpo В}ltсеН1-Iя змill та доповIlеНЬ до колс.ктивliого договору MirK
Гt-iбt]-It]_liBLlr-'\1 l,а тру/tовим ко.]Iек],ивом уltрав;tittlrя cotlia:tbltot,o захис1,)
t:.]Сr'_1с'ttttя сt]я,гоltlиl{сl,коi' райоttltоt' tз Micri Кисвi ilcpжaBt]oT алмirriс.граrtiТ rla

]t_l]t..l-]u]2 роки.

Ilэ.,ll о.lос\ ва-,Iи - одIIоголосIlо
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ХОРСВУ А. О. (Начальника вiддiлу кадрiв управлiння соцi€tльного захисту
:_:,l'- t',,:tя ('вя,IошиllськоТ paЙotttloi' B MicTi Кисвi
державн(lj'адмiнiстрачii'), яка

i.iз Ilpo ttcoбxi,trric,r,b вIlсссlllIЯ ,змirr ;l(o коJlе,т,иI]tlоI,о /lo1,olropy

Mi>K

,l,a l,р)".1lоl]им коJlекI,ивом
'- tr_l.]t]l[C\I
уttравlliння соlliального захисl,Y
('вя
. -':]liя
г()LUtltlcbttol' patitlttttol' в rricTi Кис Bi дер)кавtI(lТ адмirliстраLli'i rla
],l]] poKl]. а саме дО <<I [равиir Bltyтpimllbo1,o розг]оряilку уttрав:tirtl,ч
.-bHoI,o захисl,у населення СвятоlлинськоТ районноТ в MicTi Кисвi ,l1ержавно'i
icTpauiT>> (до.Ilаток J\l9 l).
.-\l]оt]ИJIИ:

ги змiни ,га

.,,1оrlовненнЯ до коJlектиВного /tоговору MirK
)_]аВЦе\l та трудови]\t колективом
управлiння соцiального захист}
]с'-lс-tllIя Свя,гоlllиtlськоТ районlrоТ в мiс,гi Кисвi лержавl{оТ адмiнiсl.раrtii'
]U]0-2022 poKll.
За гвер_tlt
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