
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л О В И  О Б Л А С Н О Ї  Р А Д И 

 

26.03.2020 м. Полтава № 63 

 

Про внесення змін до розпорядження голови  

обласної ради від 20.02.2015 року № 31 «Про  

Правила внутрішнього трудового розпорядку  

виконавчого апарату обласної ради» 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ. «Прикінцеві 

положення» Закону України від 17.03.2020 за № 530-ХІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-2019», з метою 

забезпечення безперебійної роботи виконавчого апарату 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 розпорядженням 

голови обласної ради від 29.12.2016 № 307 «Про внесення змін та доповнень до 

розпорядження голови обласної ради від 20.02.2015 року № 31», зокрема: 

- пункт 3.1. розділу 3. «Основні обов’язки працівників» викласти в такій 

редакції: 

«Своєчасно, до початку робочого дня, прибути на робоче місце та 

підготуватися до виконання посадових обов’язків, крім випадків, передбачених 

цими Правилами»; 

- пункт 5.3. розділу 5. «Робочий час і час відпочинку» викласти в такій редакції:  

«У разі введення режиму надзвичайної ситуації, карантину, за 

ініціативою посадової особи місцевого самоврядування (далі – службовець) і 

згодою його безпосереднього керівника та голови обласної ради такий 

службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної 

будівлі обласної ради. Для цього службовець повинен погодити у письмовій 

формі, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з керівником 

структурного підрозділу. 



Для службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної 

будівлі обласної ради повинен визначатися з урахуванням тривалості робочого 

часу. 

За межами адміністративної будівлі обласної ради можуть виконуватися 

завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує: 

- використання інформації з обмеженим доступом; 

- доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного 

забезпечення, яке функціонує лише у приміщеннях обласної ради; 

- обов’язкового перебування в приміщенні обласної ради (залучення 

інших працівників, проведення консультацій, нарад тощо). 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку в обласній раді можуть 

визначатися додаткові умови виконання службовцями завдань за посадою за 

межами адміністративної будівлі обласної ради залежно від особливостей 

реалізації її функцій і завдань. 

Час виконання службовцем завдань за посадою за межами 

адміністративної будівлі обласної ради обліковується як робочий час.» 

- пункти 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. та 5.9. вважати відповідно пунктами 5.4., 

5.5., 5.6., 5.7. та 5.8., 5.9. та 5.10. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату обласної ради (заступник керуючого 

справами – начальник загального відділу Левакіна О.В.) довести зміст цього 

розпорядження до відома працівників. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 


