
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

27.12.2018          Ужгород                             № 611 

 

 

Про режим роботи працівників міської  ради  

та виконавчих органів міської ради  

 

  Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

           1. Встановити з 02 січня 2019 року: 

1.1. Режим роботи для працівників міської  ради  та виконавчих органів 

міської ради:  

понеділок – четвер  - 8.30 до 17.30, обідня перерва з 12.30 до 13.00; 

п’ятниця - з 8.30 до 14.30, без обідньої перерви ( для працівників  

загального відділу та відділу роботи із зверненнями громадян обідня перерва 

за змінним графіком);  

вихідні дні – субота і неділя. 

1.2. Режим роботи для працівників Центру надання адміністративних 

послуг, відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, відділу реєстрації місця проживання, господарсько-

експлуатаційного управління, управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення, які працюють за змінним графіком роботи, із дотриманням 

норми 40 годин у тиждень :  

понеділок, вівторок, четвер - з 8.00 до 17.00,  без обідньої перерви 

(обідня перерва за змінним графіком); 

середа - з 9.00 до 20.00, за змінним графіком роботи, без обідньої 

перерви; 

п’ятниця - з 8.00 до 15.00, без обідньої перерви; 

субота -  з 09.00 до 15.00, за змінним графіком роботи, без обідньої 

перерви; 

 вихідний день - неділя. 

вихідні дні – субота і неділя. 

1.3. Для тих працівників, які працюють у суботу і неділю, згідно із 

затвердженим графіком чергувань, вихідні дні надаються на наступний 

тиждень і відображаються у табелі виходу на роботу. 



1.4. Встановити добовий режим роботи для працівників служби 

оперативного реагування  департаменту міського господарства (диспетчери). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського 

голови  26.03.2018  №  127 “Про  режим роботи працівників міської ради та 

виконавчих органів міської ради”, 31.07.2018 № 144-р «Про режим роботи 

працівників управління програмного та комп’ютерного забезпечення», 

30.08.2018 № 389 «Про режим роботи працівників господарсько-

експлуатаційного управління», 01.11.2018 № 500 «Про тимчасовий режим 

роботи працівників міської ради та виконавчих органів міської ради». 

 

  

  

Міський голова                                                                            Б. АНДРІЇВ 

                                            

 

 


