
 
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТI 

 

 НАКАЗ 

________________                            м. Суми                                       №________ 

 

Про внесення змін до Правил  

внутрішнього службового  

розпорядку державних службовців 

 

         Відповідно до Наказу НАДС від 03.03.2016 року № 50 (із змінами, 

внесеними наказами НАДС від 13.03.2020 р. № 39-20, від 31.07.2020 р. № 143-

20),  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Правил внутрішнього службового розпорядку державних 

службовців (далі - Правила), введеного в дію наказом Інспекції від 08.07.2019 

р. № 67, зміни: 

1.1. Доповнити розділ ІІІ Правил пунктом 8 такого змісту:  

«За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього 

керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) 

такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режим 

робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього 

службового розпорядку режиму роботи державного органу. 

Гнучкий режим робочого часу встановлюється на визначений строк або 

безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, 

передбаченого Законом України «Про державну службу», або тривалості 

встановленого для державного службовця неповного робочого часу 

(неповного робочого дня або неповного робочого тижня). 

Гнучкий режим робочого часу може бути фіксованим або змінним». 

1.2. Доповнити розділ ІІІ Правил пунктом 9 такого змісту: 

«Нормальна тривалість робочого часу у період воєнного стану може 

бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах 

критичної інфраструктури (оборонній сфері, сфері забезпечення 

життєдіяльності населення і т. ін.)».  

1.3. Доповнити розділ ІІІ Правил пунктом 10 такого змісту: 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19


«Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється 

скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період 

воєнного стану не може перевищувати 50 годин на тиждень. 

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається 

роботодавцем». 

1.4. Доповнити розділ V Правил пунктом 7 такого змісту: 

«Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути 

скорочена до 24 годин».  

1.5. Доповнити розділ V Правил пунктом 8 такого змісту: 

«У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 

(тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), 

частини першої статті 65, частин третьої - п’ятої статті 67 та статей 71, 73, 78-

1 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 38 (відносно 

тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які 

мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи) Закону України “Про відпустки”». 

2. Сектору управління персоналом ознайомити особовий склад Інспекції 

зі змінами до Правил. 

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. начальника Інспекції                                                     Валерій ПІЮК 
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 ПОГОДЖЕНО: 

 

 Завідувач сектору правового  

 забезпечення                                                    

  _____________ Дмитро МАТЮХА  

  

   

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Підготовлено: 

Начальник відділу організаційно- 

аналітичного забезпечення,  

взаємодії з громадськістю та ЗМІ,  

документуванню та контролю    

____________________ Юлія ТЮРІНА 
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