
Додаток 2
до Колективного договору 
на 2016-2019 рр.

Правила внутрішнього трудового розпорядку Дніпропетровського
НДЕКЦ МИС України

І. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (далі — Дніпропетровський 
НДЕКЦ або Центр) розроблені відповідно до статті 43 Конституції 
України, Кодексу Законів про працю України, Положення.

1.2. Відповідно до чинного законодавства України про працю 
кожний громадянин України зобов'язаний дотримуватися дисципліни 
праці.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, а і свідоме, творче ставлення до 
своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання 
робочого часу, доброзичливе, етичне ставлення до співробітників тощо.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних 
організаційних та етичних умов для нормальної високопродуктивної 
роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, 
виховання, а також заохоченням за добросовісну роботу. До порушників 
трудової дисципліни застосовуються методи дисциплінарного та 
громадського виливу.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мсту 
сприяти вихованню працівників у дусі сумлінного ставлення до праці, 
доброзичливого ставлення до колег, подальшому зміцненні трудової 
дисципліни, раціональному використанні робочого часу, високій якості 
робіт, підвищенню продуктивності праці й ефективності суспільного 
виробництва.

1.4. Правила є обов'язковими для всіх працівників 
Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

II. Порядок приймання і звільнення працівників
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не 

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

Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, 
відповідно до чинного законодавства.

При прийомі на роботу працівнику необхідно написати заяву про 
прийняття на роботу і надати наступні документи:

- характеристику з попереднього місця роботи, навчання;
- довідку про склад сім'ї;



- анкету;
- автобіографію;
- медичну довідку 086у;
- свідоцтво про народження кандидата та близьких родичів 

(матері, батька, брата, сестри, дружини/чоловіка та їх родичів);
- свідоцтво про шлюб (про розірвання шлюбу) кандидата та його 

близьких родичів;
- документи про освіту з додатками;
- ідентифікаційний код;
- паспорт кандидата та близьких родичів.
Передати уповноваженому працівнику кадрового забезпечення 

трудову книжку, оформлену в установленому порядку (особи, які 
приймаються на роботу за сумісництвом та ті, що гірацевлаштовуються 
вперше трудову книжку не подають).

2.2. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних 
знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну 
підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких засвідчуються 
працівником кадрового забезпечення і залишаються в особовій справі 
працівника, підписати згоду на збір та обробку персональних даних.

2.3. Пр ийом на роботу без пред'явлення названих документів не 
допускається.

2.4. Пр ийом на роботу оформляється наказом адміністрації 
Дніпропетровського НДЕКЦ, який оголошується працівнику під підпис.

2.5. Фактичне допущення працівника до роботи відповідною 
посадовою особою вважається укладанням трудового договору та 
проведення відповідних інструктажів.

2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові 
книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за 
основним місцем роботи.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом 
проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним 
органом за місцем основної роботи.

2.7. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією 
про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту 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 й видачу 
трудових книжок покладається на помічника директора з кадрового 
забезпечення.

2.8. При ймаючи працівника на роботу, директор або уповноважена 
ним особа зобов'язана:



оШ
-  ознайомити робітника чи службовця з дорученою роботою, 

умовами та оплатою праці, пояснити його права та обов'язки;
- ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

і Колективним договором;
- проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 

праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
2.9. Заміщення вакантних посад завідувачів відділів, лабораторій 

(секторів), головних, провідних, старших, наукових, молодших наукових 
співробітників проводиться шляхом обрання їх за підсумками чергової 
атестації відповідно до Закону України від 12.01.2012 № 4312-VI «Про 
професійний розвиток працівників».

2.10. При гір ийомі на роботу може бути обумовлено випробування з 
метою відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Порядок та 
строки випробування встановлюються відповідно до чинного 
законодавства про працю.

Умова про випробування повинна бути зазначена в , наказі про 
прийом на роботу.

2.11. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи
працівника, роботодавця та з інших підстав передбачених законодавством 
України (ст.ст. 28, 36-41 КЗпГІ України тощо) із обов'язковим
дотриманням процедури та умов звільнення, визначених законодавством 
для відповідної підстави.

За домовленістю між працівником і роботодавцем договір 
припиняється в строк визначений сторонами за п. 1 ст.36 КЗнП України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 
невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово за два 
тижні (ст.38). Трудовий договір може бузи розірваний і до закінчення 
терміну попередження про звільнення за наявності домовленості між 
працівником і роботодавцем. За наявності поважних причин, перелічених 
в п.1. ст.38 КЗпГІ України, роботодавець зобов'язаний розірвали трудовий 
договір у строк про який просить працівник.

Строковий трудовий договір може бути розірваний достроково на 
вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, яка перешкоджає 
виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства 
про працю, колективного або трудового договору та у випадках 
передбачених п.І.ст 38 КЗпІІ України.

Припинення трудового договору оформляється наказом 
адміністрації Дніпропетровського НДЕКЦ.

2.12. У день звільнення директор або уповноважена ним особа 
зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесенням до неї 
запису про звільнення і провести з ним осзаточний розрахунок. Записи 
про причини звільнення в трудову книжку мають проводитися у точній 
відповідності до чинного законодавства і з посиланням на відповідну 
статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.



III. Основні права та обов’язки працівників:
3.1. Основними обов'язками працівників є:
- недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;
- додержання вимог Положення, а також посадових інструкцій і цих 

Правил;
- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до 

посадових інструкцій;
- виконання інструкцій, своєчасне й точне виконання рішень і 

доручень керівництва та безпосередніх керівників у межах визначених 
повноважень;

- збереження інформації про громадян, що стала їм відома під час 
виконання обов'язків а також іншої інформації, яка згідно з 
законодавством не підлягає розголошенню;

- дотримання вимог етичного, доброзичливого, ввічливого ставлення 
до співробітників і додержання правил поведінки в колективі;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи та підвищення 
професійної кваліфікації;

- ініціатива та творчість у роботі;
- підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення 

пропозицій щодо удосконалення робочого процесу й організаційної 
структури;

- дотримання ділового стилю одягу;
- дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, 

гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними 
правилами й інструкціями;

- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що 
створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків 
та негайне повідомлення про це керівництва або керівників структурних 
підрозділів;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і 
справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання 
матеріальних цінностей і документів; збереження державної власності, 
ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, 
електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

3.2. Всі працівники, незалежно від займаної посади, вченого звання 
та ступеню, повинні знаходитися у встановлений робочий час на своєму 
робочому місці. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і 
вихідних днів скорочується на 1 годину, крім співробітників які 
знаходяться на чергуванні.

3.3. Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своїм 
фахом, кваліфікацією чи посадою визначається на підставі вимог 
посадових інструкцій Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників, затвердженого наказом Мінпраці та соціальної політики 
України від 29.12.2004 № 336.



3.4. Співробітники Дніпропетровського НДЕКЦ, які обслуговують 
відвідувачів зобов’язані носити бейдж із зазначенням посади та ГІІБ.

3.5. Співробітники, які використовують спецодяг, зобов'язані 
утримувати його в належному стані (чистоті та охайності).

3.6 . Працівник має право:
- вимагати від роботодавця забезпечення його роботою згідно з 

професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового 
договору;

- вимагати належних, безпечних та здорових умов праці;
- вимагати надання йому спецодягу, спецвзугтя, засобів 

індивідуального захисту тощо згідно з нормами, встановленими 
законодавством;

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

- оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, у тому числі 
застосовані до нього дисциплінарні стягнення;

- звертатись до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення 
організації праці;

- брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав 
та інтересів;

- також на інші права, передбачені трудовим законодавством.

IV. Основні права та обов’язки адміністрації
Директор або уповноважена ним особа зобов'язується:
4.1. Правильно організувати працю співробітників, щоб кожен 

працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним 
робоче місце, своєчасно до початку отримуваної роботи був 
ознайомлений з поставленим завданням і забезпечений роботою протягом 
усього робочого дня; забезпечити безпечні і здорові умови праці, 
справний стан інструменту, машин, приладів та іншого обладнання, а 
також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, 
необхідних для безперервної роботи.

4.2. Розробляти посадові інструкції для працівників Центру.
4.3. Створювати умови для зростання продуктивності праці через 

впровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації 
праці, вживати заходів, спрямованих на підвищення ефективності та 
якості роботи.

4.4. Своєчасно доводити до структурних підрозділів програмні 
завдання, забезпечити їх виконання з найменшими витратами трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів, вживаючи заходів, спрямованих на 
більш повне виявлення й використання внутрішніх резервів, забезпечення 
науково обґрунтованого нормування витрат сировини і матеріалів, енергії 
й палива, раціонального й економного їх використання.

4.5. Постійно вдосконалювати організацію оплати праці, 
забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх



особистої праці та загальних висновках роботи, правильне
співвідношення між зростанням продуктивності праці та збільшенням 
заробітної плати, економне і раціональне витрачання фонду заробітної 
плати та інших фондів стимулювання; забезпечити правильне
застосування діючих умов оплати праці, видавати заробітну плату у 
встановлений час.

4.6. Забезпечувати суворе виконання робочої дисципліни, постійно 
здійснюючи організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану 
на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання 
трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів, 
застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

4.7. Неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил 
охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне 
обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці, що 
відповідають правилам організації охорони праці (правилам з техніки 
безпеки, санітарним нормам та ін.). У разі відсутності в правилах вимог, 
дотримання яких при проведенні роботи потрібне для забезпечення 
безпеки умов праці, директор або уповноважена ним особа вживає 
заходів, що забезпечують безпечні умови праці.

4.8. Постійно контролювати знання й дотримання працівниками 
усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, санітарії та гігієни праці, 
протипожежної безпеки та охорони.

4.9. Створювати умови для всебічного підвищення продуктивності 
праці, ефективності проведення науково-дослідної роботи, поліпшення 
якості робіт, зниження їх собівартості, раціонального використання 
робочого часу, сировини, матеріалів, енергії та інших ресурсів, 
підвищення ролі морального та матеріального стимулювання 
високопродуктивної праці, забезпечувати поширення передового досвіду 
та цінних ініціатив.

4.10. Своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи і 
раціоналізаторські пропозиції, підтримувати й заохочувати новаторів.

4.1 1. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації 
працівників і рівня їх економічних та правових знань, створювати 
необхідні умови для суміщення роботи з навчанням в навчальних 
закладах, аспірантурі, докторантурі, тощо.

4.12. Створювати працівникам необхідні умови для виконання своїх 
повноважень, передбачених законами України, сприяти створенню в 
трудовому колективі ділової, творчої атмосфери, всебічно підтримувати й 
розвивати ініціативу та активність працюючих, сприяти їх участі в 
управлінні установи.

4.13. Уповноважені посадові особи Центру зобов’язані здійснювати 
контроль за дотриманням співробітниками ділового стилю одягу та їх 
зовнішнім виглядом;



4.14. У кладати з відповідними працівниками договори про 
матеріальну відповідальність і контролювати їх виконання. Директор або 
уповноважена ним особа має право:

4.15. Вимагати від працівника дотримання положень Правил та 
вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової 
дисципліни до відповідальності.

4.16. Вживати відповідних заходів для морального та матеріального 
заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

V. Робочий час і його використання. Час відпочинку.
5.1. В Дніпропетровському НДНКІД встановлюється п'ятиденний 

робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя, окрім працівників сектору 
криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних 
документів, що їх супроводжують, для яких вихідними днями 
встановлюється неділю та понеділок.

5.2. Розпорядок роботи такий:
- початок роботи: 9.00;
- перерва на харчування та відпочинок: з 13.00 до 14.00;
- закінчення роботи: 18.00.
5.3. Крім перерви для харчування та відпочинку, працівникам 

наказом директора можуть встановлюватися інші перерви передбачені 
законодавством.

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

5.5. За домовленістю з адміністрацією працівникові може бути 
встановлено неповний робочий день з оплатою праці пропорційно 
відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпГІ України). Скорочений робочий час 
встановлюється для осіб, які мають право на це згідно з трудовим 
законодавством (ст. 51 КЗпП України). В Установи може бути 
встановлено скорочений час і для інших працівників за їх згодою в 
порядку, передбаченому законодавством.

5.6. За необхідності може встановлювати окремим працівникам за 
їх згодою індивідуальний режим робочого часу. Це оформляється наказом 
по Дніпропетровському НДЕКІД. Таке рішення не повинно суперечити 
законодавству.

5.7. Перерва для харчування і відпочинку використовується 
працівником на власний розсуд.

5.8. Працівники зобов'язані відмічатися у книзі реєстрації робочого 
часу після приходу на роботу та після закінчення роботи згідно з 
Правилами внутрішнього розпорядку або в порядку, розробленому 
працівниками кадрового забезпечення та затвердженому директором. 
Облік часу виходу на роботу га закінчення роботи ведеться в табелі 
обліку використання робочого часу.

5.9. Робота у вихідні дні компенсується працівникові в порядку, 
передбаченому законодавством (ст.ст. 72, 107 КЗпП України).



5.10.Залучення працівників до понаднормових робіт, роботи у 
вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому 
законодавством (ст.ст. 62, 71, 73 КЗпП України).

5.1 1.Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 
73 КЗпП України, тривалість роботи скорочується на одну годину.

5.12. Святкові дні і неробочі дні:
5.12.1. 1 січня - Новий рік;
5.12.2. 7 січня - Різдво Христове;
5.12.3. 8 березня - Міжнародний жіночий день;
5.12.4. 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
5.12.5. 9 травня - День Перемоги
5.12.6. 28 червня - День Конституції України;
5.12.7. 24 серпня - День незалежності України;
5.12.8. 14 жовтня - День захисника України;
5.12.9. один день (неділя) - ГІасха (Великдень);
5.12.10. один день (неділя) - Трійця.

5.13. Тривалість робочого часу працівників встановлюється 
відповідно до чинного законодавства і не може перевищувати 40 годин на 
тиждень.

5.14. Працівника, який з’явився на роботі у стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння, директор або уповноважена ним 
особа відстороняє від роботи.

5.15. На тих роботах, де за умови праці перерву для відпочинку та 
харчування встановити неможливо, працівнику повинна бути надана 
можливість прийому їжі протягом робочого часу терміном до 15 хвилин.

Скорочений робочий час установлюється для осіб, які мають право на це 
згідно з трудовим законодавством (ст.51 КЗпП України).

5.16. Надурочні роботи, як правило не допускаються. Директор або 
уповноважена ним особа може застосовувати надурочні роботи лише у 
виняткових випадках, передбачених чинним законодавством, за 
погодженням з профспілковим комітетом.

5.17. Графік відпусток складається на кожен наступний календарний 
рік до 15 грудня поточного року. Він затверджується роботодавцем за 
погодженням із профспілковим комітетом і під розпис доводиться до 
відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси 
функціонування Центру, особисті інтереси працівників та можливості для 
їхнього відпочинку (сг. 79 КЗпП України). Щорічні відпустки можуть 
бути перенесені на інший час у випадках, передбачених законодавством, 
та за згодою сторін.

5.18. Про дату початку відпустки працівник повідомляється не 
пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Надання відпустки оформлюється виданим на підставі заяви 
працівника наказом роботодавця. Працівник з наказом ознайомлюється 
відповідно до чинного законодавства.

5.19. У вечірній час (з 1 8 до 22 години) та нічний час (з 22 до 6



години) дозволяється працювати не менше двох працівників (охоронці, 
чергові).

5.20 Сумісники працюють у вільний від основної роботи час, 
тривалість робочого часу за сумісництвом не повинна перевищувати у 
робочі дні — чотирьох годин, у вихідні дні -  тривалості повного робочого 
дня (8 годин), загальна тривалість за місяць -  половини місячної норми 
робочого часу.

VI. Заохочення за успіхи у рокоті
6.1.3а зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи у змаганнях, 

підвищення продуктивності праці, поліпшення якості, тривалу й 
бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення у роботі 
застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;
- виплата премії;
- нагородження цінним подарунком;
- нагородження почесною грамотою.
- За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи 
до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними 
грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і 
звання кращого працівника за даною професією.

Застосування заохочень погоджується з профспілковим комітетом.
6.2.Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього 

колективу і заносяться в трудову книжку працівника.
6.3. При застосуванні заходів заохочення за можливості 

забезпечується поєднання морального й матеріального стимулювання 
праці.

6.4. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові 
обов'язки, надаються в першу чергу переваги і пільги в сфері соціально- 
культурного і житлово-побутового обслуговування. Таким працівникам 
надається також перевага при просуванні по роботі.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи 
неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових 
обов’язків тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного впливу, а 
також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

За порушення трудової дисципліни директор або уповноважена ним 
особа застосовує такі дисциплінарні стягнення:

- догану;
- звільнення;
- інші стягнення, що не суперечать чинному законодавству.



7.2. До працівників, які здійснили прогул (у тому числі за 
відсутність на роботі більш як гри години протягом робочого дня) без 
поважних причин чи з'явилися на роботу в стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння, позбавляються премії, за 
повторне порушення правил внутрішнього трудового розпорядку 
оголошується догана. Звільнення як засіб дисциплінарного стягнення 
може бути застосоване лише за систематичне невиконання працівником 
без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим 
договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 
громадського стягнення, а також за прогул (у тому числі за відсутність на 
роботі більш як гри години протягом робочого дня) без поважної 
причини, за появу на роботі у стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп'яніння.

7.3. До застосування стягнення з порушників трудової дисципліни 
слід вимагати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати 
пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією 
безпосередньо після виявленням порушень, але не пізніше як один місяць 
з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби чи перебування 
працівника у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути 
застосоване пізніше як 6 місяців з дня скоєння порушення.

7.5.3а кожне порушення трудової дисципліни може бути 
застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

7.6. При обранні виду стягнення директор або уповноважена ним 
особа повинна враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 
заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню 
роботу працівника.

7.7. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення з 
обґрунтуванням його застосування оголошується працівникові під підпис. 
Наказ у необхідних випадках доводиться до відома інших працівників.

7.8. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного 
стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному 
стягненню, то вважається, що до нього не застосовувалося дисциплінарне 
стягнення.

7.9. Директор або уповноважена ним особа може видати наказ про 
зняття стягнення, не очікуючи кінця року, якщо працівник не допустив 
нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний 
працівник.

7.10. Протягом року дії дисциплінарного стягнення заходи 
заохочення, наведені в цих та інших положеннях, іцо регулюють трудові 
відносини, до працівника не застосовуються.

7.1 1. Уповноважені посадові особи несуть відповідальність за 
незастосування чи неправильне застосування дисциплінарних стягнень до 
порушників трудової дисципліни.



7.12. Накладення дисциплінарного стягнення не звільняє працівника 
від обов'язків компенсувати матеріальні збитки, завдані установі в 
результаті скоєння порушення у випадках і порядку, передбачених 
законодавством.

7.13. Трудовий колектив має право подати до адміністрації 
клопотання про дострокове зняття дисциплінарного стягнення чи 
припинення дії інших заходів, застосованих адміністрацією Центру за 
порушення трудової дисципліни, якщо член колективу не допустив 
нового порушення дисципліни і проявив себе як добросовісний 
працівник.



в
До Додатку 2 до Колективного договору внести наступні зміни та доповнення:

Додаток 2 
до Колективного 
договору на 2016-2019 рр.

Правила внутрішнього трудового розпорядку Дніпропетровського НДЕКЦ
МВС України

Пункт 2.1. викласти у  наступній редакції:
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені 

законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
При прийомі на роботу працівнику необхідно написати заяву про прийняття на 

роботу і надати наступні документи:
- характеристику з попереднього місця роботи, навчання:
- довідку про склад сім’ї;
- довідку перевірки за обліками МВС про притягнення до кримінальної 

відповідальності, наявність не знятої чи непогашеної судимості та перебування у 
розшуку;

- анкету;
автобіографію:
медичну довідку 086у:

- свідоцтво про народження кандидата та близьких родичів (матері, батька, брата, 
сестри, дружини/чоловіка та їх родичів):

- свідоцтво про шлюб (про розірвання шлюбу) кандидата та його близьких родичів:
- документи про освіту з додатками;

ідентифікаційний код;
паспорт кандидата та близьких родичів;
копію посвідчення про приписку;
копію військового квитка.
Передати уповноваженому працівнику кадрового забезпечення трудову книжку, 

оформлену в установленому порядку (особи, які приймаються на роботу за сумісництвом 
таті, що працевлаштовуються вперше трудову книжку не подають).

Пу нкт 2.2. викласти у  наступніїі редакції:
2.2. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 

зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, 
атестат, посвідчення), а також довідку щодо підтвердження легітимності отриманих 
дипломів, копії яких засвідчуються працівником кадрового забезпечення і залишаються в 
особовій справі працівника, підписати згоду на збір та обробку персональних даних.

З метою удосконалення організації роботи з відбору кандидатів, які претендують 
на посади судових експертів при визначенні відповідності кандидатів, на які вони 
претендують, керуватися переліком рекомендованого фаху (галузей знань і 
спеціальностей).
Пункт 2.7. викласти у  наступній редакції:

2.7. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення 
трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним 
наказом Мінпраці. Мін'юсту 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 й видачу трудових книжок 

покладається на завідувача сектору кадрового забезпечення.
Пункт 2.8. викласти у  наступній редакції:
2.8. Приймаючи працівника на роботу, директор або уповноважена ним особа 

зобов'язані:
- ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, 

посадовими інструкціями, пояснити його права та обов'язки:



з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і- ознайомити його 
Колективним договором:

- проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, 
протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
Пункт 2.9. виключити
У пункті 3.2. слово «співробітників» замінити на «працівників»
У пункті 3.4. слово «співробітники» замінити на «працівники»
У пункті 3.5. слово «співробітники» замінити на «працівники»
У пункті 4.13. слово «співробітниками» замінити на «працівниками»
Пункт 4.14. викласти у  наступній редакції:

4.14. Директор або уповноважена ним особа має право:
Вимагати від працівника 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.
Пункт 4.15. вилучити.
Пункт 4.16. вилучити.
Пункт 5.5. викласти у  наступній редакції:

5.5. За згодою роботодавця на письмову вимогу працівника, за наявності 
обгрунтованих підстав працівникові може встановлюватися неповний робочий час (день 
або тиждень) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП України). 
Скорочений робочий час встановлюється для осіб, які мають для цього право згідно з 
трудовим законодавством (ст. 51 КЗпП України). В Центрі може бути встановлено 
скорочений час і для інших працівників за їх згодою в порядку, передбаченому 
законодавством.
Пункт 5.8. викласти у  наступній редакції:

5.8. Працівники після приходу на роботу та після закінчення роботи згідно з 
Правилами внутрішнього розпорядку зобов'язані:

- в адміністративній будівлі Центру відмічатися за допомогою електронних карток 
системи «САІШ 8І8ТЕМ»

- у територіально віддалених підрозділах у книзі реєстрації робочого часу.
Облік часу виходу на роботу та закінчення роботи ведеться в табелі обліку 

використання робочого часу.
Пункт 5.10. викласти г наступній редакції:

5.10. Залучення працівників до роботи у вихідні, а також святкові (неробочі) дні 
провадиться за письмовим наказом керівника, де зазначається вид компенсації за таку 
роботу.
У підпункті 5.12.4. пункту 5.12. вилучити «2 травня»,
пункт 5.12. доповнити підпунктом 5.12.11 «25 грудня -  Різдво Христове»
Пункт 5.15. виключити.
Пункт 5.16. вилучити.
Пункт 5.17. викласти у  наступній редакції:

5.17. Графік відпусток складається на кожен наступний календарний рік до 05 
січня кожного року. Графік затверджується роботодавцем і під підпис доводиться до 
відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються особисті інтереси 
працівників та можливості для їхнього відпочинку (ст. 79 КЗпП України), та інтереси 
функціонування Центру. Щорічні відпустки можуть бути перенесені на інший час у 
випадках, передбачених законодавством, та за згодою сторін.
Пу акт 7.2 викласти у  наступній редакції:

7.2. До працівників, у разі прогулу (у тому числі за відсутність на роботі більш як 
три години протягом робочого дня) без поважних причин чи з'явилися на роботу в стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, оголошується догана. Звільнення 
як засіб дисциплінарного стягнення може бути застосоване лише за систематичне 
невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього 
трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.


