
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.04.2021                                         м. Полтава                                             № 81 

 

Про внесення змін до розпорядження голови  

обласної ради від 20.02.2015 року № 31 «Про  

Правила внутрішнього трудового розпорядку  

виконавчого апарату обласної ради» 

 

Керуючись пунктом 10 частини 6 та частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 142 Кодексу законів про 

працю України, з метою зміцнення трудової дисципліни у виконавчому апараті 

обласної ради: 

1. Внести зміни в Правила внутрішнього трудового розпорядку 

виконавчого апарату обласної ради, затверджені розпорядженням голови 

обласної ради від 20.02.2015 року за № 31 «Про Правила внутрішнього 

трудового розпорядку виконавчого апарату обласної ради» зі змінами, 

внесеними розпорядженнями голови обласної ради від 29.12.2016 № 307 «Про 

внесення змін та доповнень до розпорядження голови обласної ради від 

20.02.2015 року № 31» та від 26.03.2020 за № 63 «Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної ради від 20.02.2015 року № 31 ”Про Правила 

внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної ради”», 

зокрема: 

1.1 у пункті 3.4. розділу 3. «Основні обов’язки працівників» слова 

«відділу юридичного забезпечення» замінити словами «загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради»; 

1.2 у пунктах 3.15. розділу 3. «Основні обов’язки працівників» слова 

«керуючий справами обласної ради» замінити словами «заступник керівника 

апарату – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради»; 

1.3 пункт 5.2. розділу 5. «Робочий час і час відпочинку» доповнити 

абзацом такого змісту:  

«Відсутність працівника на робочому місці за межами адміністративної 

будівлі в робочий час, окрім випадків відсутності згідно з підтверджуючими 

документами (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо), 

можливе лише за погодженням з безпосереднім керівником або заступником 

керівника апарату – керуючим справами виконавчого апарату обласної ради.»; 

1.4 пункт 5.7. розділу 5. «Робочий час і час відпочинку» слова «керуючим 

справами» замінити словами «заступником керівника апарату – керуючим 

справами»; 



1.5 пункт 7.1. розділу 7. «Відповідальність працівників за порушення 

трудової дисципліни» доповнити новим абзацом 5 такого змісту:  

«- відсутність на робочому місці за межами адміністративної будівлі в 

робочий час, окрім випадків відсутності згідно з підтверджуючими 

документами (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо), без 

погодження з безпосереднім керівником або заступником керівника апарату – 

керуючим справами виконавчого апарату обласної ради;»; 

1.6 абзаци 5, 6 та 7 пункту 7.1. розділу 7. «Відповідальність працівників за 

порушення трудової дисципліни» вважати відповідно абзацами 6, 7 та 8. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату обласної ради (заступник 

керуючого справами – начальник загального відділу О. Левакіна) довести зміст 

цього розпорядження до відома працівників виконавчого апарату обласної 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 


