
14 
 

  Додаток № 1 
до Колективного Договору 

           ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                                ПОГОДЖЕНО:       
 Директор Інституту технічної                                              Голова Профспілкового комітету 
теплофізики НАН України                                                    Інституту технічної теплофізики 
чл.-кор НАН України                                                             НАН України 
 
_________________ Ю.Ф. Снєжкін         _____________ Д.М. Корінчук 
 

 
ПРАВИЛА 

внутрішнього трудового розпорядку  
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Інституту технічної 

теплофізики НАН України (далі – Інститут) розроблені відповідно до статті 43 
Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Інститут та ст. 142 КЗпП України. 

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 впливу. 

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету сприяти вихованню 
робітників і службовців 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 Інституту. 
 

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ 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 безстроковими та строковими 

(контрактами) трудовими договорами, або на конкурсній основі відповідно до 
чинного законодавства. 

2.2. При прийомі на роботу працівнику необхідно: 
– написати заяву про прийняття на роботу; 
– пред’явити паспорт; 
– передати уповноваженому працівнику відділу кадрів трудову книжку, оформлену в 
установленому порядку (особи, які приймаються на роботу за сумісництвом та ті, що 
працевлаштовуються вперше, трудову книжку не подають), медичну довідку про стан 
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здоров’я, в т.ч., про перебування на диспансерному обліку з приводу хронічних 
захворювань; 
– пред’явити свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування; 
– пред’явити довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; 
– військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, 
Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони 
вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно 
до законодавства України та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил 
колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, пред'являють 
військовий квиток; 
2.2.1. особи, які влаштовуються на роботу, яка вимагає спеціальних знань, 

зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку 
(диплом, атестат, посвідчення), копії яких засвідчуються завідувачем відділу 
кадрів і залишаються в особовій справі працівника; 

2.2.2. до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного 
добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної 
експертизи.  

2.2.3. прийом на роботу без пред'явлення названих документів не допускається. 
2.3. Особи, які влаштовуються на роботу в порядку, передбаченому для заміщення 

вакантних посад наукових працівників за конкурсом, повинні подати додатково 
наступні документи: 
– особовий листок з обліку кадрів та автобіографія; 
– копії документів про вищу освіту, вчене звання та ступінь; 
– список наукових праць та винаходів. 

Особи, які приймаються на роботу після закінчення вищого навчального закладу 
подають, крім того, в окремих випадках, Посвідчення НАН України.  

2.4. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються 
на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та 
документи, подання яких не передбачено законодавством, у т.ч. відомості про 
реєстрацію. 

2.5. Прийом на роботу оформляється наказом адміністрації, який оголошується 
працівнику під розписку.   

2.6. Фактичний допуск працівника до роботи відповідною посадовою особою вважається 
укладанням трудового договору незалежно від того, чи був відданий наказ 
(розпорядження).  

2.7. На осіб, які працювали понад п'ять днів, мають вестись 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.   

2.8. 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 відділу кадрів.   
2.9. Приймаючи працівника, або переводячи його в установленому порядку на іншу 

роботу, адміністрація зобов'язана: 
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– 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.  

2.10. Заміщення вакантних посад завідувачів відділів, лабораторій (секторів), головних, 
провідних, старших, наукових,  молодших наукових співробітників проводиться 
шляхом обрання їх за конкурсом або за підсумками чергової атестації. 

2.11.При прийомі на роботу може бути обумовлено випробування з метою відповідності 
працівника роботі, яка йому доручається. 

Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про прийом на роботу. 
Строк випробування не може перевищувати 3-х місяців, а в окремих випадках за 
погодженням з профкомом – 6-ти місяців . Строк випробування при прийнятті на 
роботу робітників не може перевищувати одного місяця (ст. 27 КЗпП України) . 

2.12.Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи працівника, роботодавця 
та з інших підстав передбачених законодавством України (ст.ст. 28, 36-41 КЗпП 
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 КЗпП України (за угодою сторін).  

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений 
термін, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні (ст.38 КЗпП 
України). Трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну 
попередження про звільнення за наявності домовленості між працівником і 
роботодавцем. За наявності поважних причин, перелічених в ст.38 КЗпП України, 
роботодавець зобов’язаний розірвати 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 ст. 38 КЗпП України.          

Час виконання робіт, на які працівник був переведений за порушення трудової 
дисципліни, в термін попередження про звільнення не зараховується. 

Припинення трудового договору (контракту) оформляється наказом адміністрації. 
2.13.У день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку 

з внесенням до неї запису про звільнення і провести з ним кінцевий 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 ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ  
3.1. Працівники зобов’язані: 

– додержуватись вимог Статуту, положень про структурні підрозділи, а також 
посадових інструкцій і цих Правил; 
– сумлінно виконувати покладені на них обов'язки відповідно до посадових 
інструкцій; 
– виконувати рішення і доручення керівництва та безпосередніх керівників у межах 
визначених повноважень; 
– проявляти ініціативу та творчість у роботі; 
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– не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина; 
– зберігати державні таємниці, інформацію про громадян, що стала їм відома під час 
виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не 
підлягає розголошенню; 
– постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати професійну  
кваліфікацію; 
– дотримуватись вимог етичного, доброзичливого, ввічливого ставлення до 
співробітників і додержуватись правил поведінки в колективі; 
– підвищувати продуктивність своєї праці, а також вносити пропозиції щодо 
удосконалення робочого процесу й організаційної структури; 
– дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і 
протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами й інструкціями; 
– вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди 
чи ускладнюють виконання обов’язків, та негайно повідомляти про них 
адміністрацію або керівників структурних підрозділів; 
– утримувати  своє робоче місце та обладнання в порядку, чистоті і справному стані; 
– зберігати матеріальні цінності та документи у встановленому порядку;  
– докладати зусиль щодо збереження державної власності, ефективного використання 
обладнання, економного 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 днів скорочується на 1 годину, крім співробітників, 
які знаходяться на чергуванні.  

При виконанні службового доручення поза межами Інституту в книзі реєстрації 
місцевих відряджень повинен бути зроблений відповідний запис з вказівкою часу й 
місця знаходження співробітника та підписом керівника підрозділу про дозвіл на 
відсутність на робочому місці. 

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 р. № 336. 

3.4. Працівник  має право: 
– вимагати від роботодавця забезпечення його роботою згідно з професією та 
кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору; 
– вимагати належних та безпечних умов праці; 
– вимагати надання йому спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, 
тощо згідно з нормами, встановленими законодавством; 
– своєчасно отримувати заробітну плату, не нижчу за визначену штатним розписом; 
– 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. 

 

ІV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ  
4.1. Адміністрація зобов'язана: 

– 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 
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забезпечений роботою протягом усього робочого дня; забезпечити належні та 
безпечні умови праці, справний стан інструменту, машин, верстатів та іншого 
обладнання, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, 
необхідних для безперервної роботи; 
– розробляти посадові інструкції для працівників Інституту;  
– створювати умови для зростання продуктивності праці через впровадження новітніх 
досягнень науки, техніки і наукової організації праці, вживати заходів, спрямованих 
на підвищення ефективності виробництва, якості роботи; 
– всебічно розвивати і вдосконалювати форми організації та стимулювання праці, 
вживати заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності наукових 
відділів, структурних підрозділів, сприяти  поширенню й застосуванню передових 
прийомів та методів праці; 
– 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; 
– 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; 
– забезпечувати суворе виконання виробничої дисципліни, постійно здійснюючи 
організаційну, 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; 
– неухильно дотримуватися законодавства про працю і правила 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, адміністрація вживає заходів, що забезпечують 
безпечні умови праці; 
– здійснювати необхідні заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників, у випадках, передбачених законо-
давством, своєчасно  надавати пільги і компенсації у зв'язку зі шкідливими умовами 
праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне 
харчування та інше), забезпечувати відповідно до діючих норм та положень 
спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; 
– постійно контролювати знання й дотримання працівниками усіх вимог інструкцій з 
техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки та 
охорони; 
– створювати умови для всебічного підвищення продуктивності праці, ефективності 
проведення НДР, 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; 
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– своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи і раціоналізаторські пропозиції, 
підтримувати й заохочувати новаторів виробництва; 
– 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; 
– 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 
працівників, сприяти їх участі в управлінні Інституту; 
– укладати з відповідними працівниками договори про матеріальну відповідальність і 
контролювати їх виконання. 

4.2. Адміністрація  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. 

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ. 
В Інституті встановлюється п'ятиденний робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя. 

5.1. Розпорядок роботи такий:  
– початок роботи: 09 год. 00 хв.; 
– перерва на харчування та відпочинок: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв.; 
– закінчення роботи: 17 год. 45 хв.; п’ятниця – 16 год. 45 хв. 

5.1.1. Для окремих структурних підрозділів, за поданням керівника та згодою співробітників та 
ПК, може бути встановлений наступний розпорядок роботи:  

– початок роботи: 08 год. 00 хв.; 
– перерва на харчування та відпочинок: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв.; 
– закінчення роботи: 16 год. 45 хв.; п’ятниця – 15 год. 45 хв. 
Другої та третьої зміни немає. 

5.2. Крім перерви для харчування та відпочинку, працівникам наказом по можуть 
встановлюватися інші перерви  передбачені законодавством. 

5.3. Працівники мають право на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення. 
5.4. За угодою адміністрації працівникові може бути встановлено неповний робочий день з 

оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП України). Скорочений 
робочий час встановлюється співробітникам, робота яких пов’язана зі шкідливими умовами 
праці за Протоколом комісії з охорони праці.  

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

5.6. Перерва для харчування і відпочинку використовується працівником на власний розсуд. 
5.7. Працівники зобов'язані відмічатися у книзі реєстрації робочого часу після приходу на роботу 

та після закінчення роботи. 
5.8. Робота у вихідні дні компенсується працівникові в порядку, передбаченому законодавством 

(ст.ст. 72, 107 КЗпП України). 
5.9. Залучення працівників до понаднормових робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні 

здійснюється в порядку, встановленому законодавством (ст.ст. 62, 71, 73 КЗпП України). 
5.10. Напередодні святкових днів,  визначених статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи 

скорочується на одну годину (святкові дні: 1 січня – Новий рік;  8 березня – Міжнародний 
жіночий день; 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності  трудящих; 9 травня – День 
Перемоги;  28 червня – День Конституції України;  24 серпня – День незалежності України;  
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дні релігійних свят: 7 січня – Різдво Христове;  один  день (неділя) – Пасха (Великдень); один 
день  (неділя) – Трійця). 

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

5.12. Для наукових працівників і спеціалістів Інституту може запроваджуватися дистанційний режим праці 
відповідно до положень ч. 2 ст.6 Закону  України "Про наукову та науково-технічну діяльність". 

5.13. За зверненням наукових працівників і спеціалістів Інституту, для них може встановлюватися гнучкий 
режим робочого часу (ГРРЧ)  (згідно з методичними рекомендаціями щодо встановлення гнучкого 
режиму робочого часу (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України № 359 від 04.10.2006), 
відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і 
тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог ст. 50-52 і 56 Кодексу законів 
про працю України та погодженням з профспілкою. 

5.13. Працівника, який з’явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, 
адміністрація відстороняє від роботи. До них застосовуються міри дисциплінарного стягнення 
(догана, звільнення з роботи). 

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

Чергові працівники (служба охорони) працюють за змінним графіком (норма 40 годин на 
тиждень). Вихідні для них встановлюються графіками змінності. Графіки змінності доводяться до 
працівників не пізніше ніж за один місяць до введення їх у дію. Тривалість перерви між змінами має 
бути не меншою за подвійну тривалість попередньої зміни. 

5.15. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Адміністрація Інституту може застосовувати 
надурочні роботи лише у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством, за 
погодженням з профспілковим комітетом.  

5.16. Працівники мають право на відпустки відповідно до чинного законодавства, зокрема КЗпП 
України, Закону України «Про відпустки», постанови КМУ від 14.04.1997 р. № 346 та ін. На 
час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата. 

5.17. Графік відпусток складається на кожен календарний рік до 25 січня. Він затверджується 
роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом і під розпис доводиться до відома 
всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси функціонування Інституту, 
особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку (ст. 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 письмово не пізніше як за два тижні 
до встановленого графіком терміну. 

5.19. У вечірній час (з 18 до 22 години) та нічний час (з 22 до 6 години) дозволяється працювати не 
менше двох співробітникам, які працюють за сумісництвом, за індивідуальним графіком 
роботи, охоронцям, черговим слюсарям та електрикам. 

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. 

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ 
6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи у конкурсах, підвищення 

продуктивності та якості праці, 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. 
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Застосування заохочень погоджується з профспілковим комітетом. 
Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і 

заносяться в трудову книжку працівника. 
6.2. 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.   

 
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини 

працівника покладених на нього трудових та виробничих обов’язків тягне за собою 
дисциплінарну відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

7.2. За порушення трудової дисципліни Адміністрація застосовує такі дисциплінарні 
стягнення: 
– догану; 
– звільнення. 
Адміністрація може застосовувати інші стягнення, що не суперечать чинному законодавству.  

Звільнення, як засіб дисциплінарного стягнення, може бути застосоване 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 ніж три години протягом робочого дня) без поважної причини, за появу на 
роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.  

7.3. Незалежно від застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу 
працівники, які здійснили прогул (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, позбавляються виробничої 
премії.  

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

Дисциплінарне стягнення застосовується Адміністрацією безпосередньо після 
виявленням порушень, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не 
враховуючи часу хвороби чи перебування працівника у відпустці. Дисциплінарне 
стягнення не може бути застосоване пізніше 6 місяців з дня скоєння порушення.  

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне 
дисциплінарне стягнення.  

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

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

7.7. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівник не 
буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то вважається, що до нього не 
застосовувалося дисциплінарне стягнення. 
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Адміністрація може видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи кінця року, 
якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе 
як сумлінний працівник.  

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

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

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

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

 
 
 
 
 


