
чуту[вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк1всько['оБлАст1
РозпоРядя(шння

9угу!в х9 3[/
|1ро перегляд ! розробленпя проф!л|в
профес1йно! компетентност! посад
Аерлсавно[ слулсби в районн!й
дерясавн!й адм|н!страц|!

3 метото забезпечення виконання п|дпункц 1 пункц 1 додатка 2 до
.{ержавно{ ц|льово| прощами розвитку державнот сту>кби на пер|од
до 2016 Рок}, затвердженот постаново1о (аб1нец й|н!сщ1в 9кра!ни
в|д 13 щавня 2013 роч }.[о 350, в1дпов|дно до методичних рекомендац|й щодо
проведенн'| мон|торинц к1лькоот| та анал|зу якост1 розроблених проф1л|в
профес|йно| компетентност| посад державно! служби у державних органах,
органах влади Автономно| Республ!ки (рим та !х апарат|в, затвердхених
наказом Ёац|онального агентства 9кра!ни з питань державно| служби
в|д 27 оерпня 2013 року }:гэ 144, з шахуванням листа Ёац!онального агентства
!кра1ни з питань дерхсавно| с.ттркби в|д 18.10.2013 !'Ф 208/94122-13, керутотись
статтями 6, 39 3акону 9кра!ни <|!ро м1сцев| державн| адм|н|сщац|}>:

1.1(ер!внику апарац районнот державно! адм!н1сщац|| 1{овцн 1.}Ф.,
кер|вникам структурних п1дрозд!л|в районнот державно| адм!н|сщац||
перег]т'{щ/ти розроблен1 у 20|2 роц| проф|л| профес!йно| компетенц|! на посади
дерхавно| с'ужби та забезпечити Розроблення та затвердження в
уотановленому законод€вством порядц проф1л|в на новостворен| посади
до 10 лиотопада 2013 року.

Рекомендувати директору 9уц|вського районного центру ооц|альних
с.тухсб д.ття с|м'|, д1тей та молод! Ряб!н1н1й 1.Б. вжити авалог!чних заход|в.

2.!творттти ком!с1то з пеРегляду ! розроблення проф1л|в профео1йно!
компетентноот| посад державнот слу:кби в районн|й державн|й адм|н1сщац|!
(дал1 _ ком|с!я) та затвердити !? персональний склад (додаеться).

(ер!вникам управл|ння агропромислового розвитку, управл|ння прац! та
соц|ального захисц/ населення' ф|нансового управл1ння, в|дд}у оов|ти
районно| державно| адм!н|сщац1| вжити ан€[лог|чних заход1в.

3. 1{ом|о|! до 05 лиотопада 20|3 Рок}, } раз| необх|дност1, розробити
проф|л1 профес|йно| компетентноот| посад дер>кавно| служби в районн|й
дер>кавн!й адм1н!отрац|!, призначення на як1 зд|йснтоеться голово1о районно!
дерхавно! адм|н|ощац1!.

4. (ом!с1ям з перегляду 1 розроблення проф|л!в профес|йно| компетенц|!
посад дер)кавнот о.ту}(би керуватися:
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наказом Ёац1онального агентства )/кра!ни з питань державно| с.ту>кби в1д
16.05.2012 ]чгр 91 <||ро затвердження 1ипового проф1тпо профес1йно|
компетентност1 пооади кер!вника ат1аРату та м1н!мальних вимог до р|вня
профес!йно| компетентноот1 ос|б, як1 пр9тендутоть
зареестрованого в й|н!стерств| тостиц1! 9кра|ни
|'&872/21\84;'

нак€ц}ом Ёац|онального агентотва !кра!ни з питань дерхавно! служби в|д
|6.05.2012 }тгэ 92 <|1ро затверджен|!'[ |{орядч визначенн'{ опец1альних вимог до
досв|ду роботи, вимог до напряму п!дготовки (ощимано! особото спец|альност|)
та |нтпих вимог до р|вня профео|йно| компетентност| ос!б, як| претенду1оть на
зайняття посад державно! слухсби щуп 11, |1! 1у 1 !>, зарееощованого в
1!1|н1стерств| тостиц|| !ща!ни 31 щавня 2012 роч за!'{э 873/2|184;

наказом Ёац1онального агентства !кра|ни з питань дер:кавно| служби в1д
20.07'2012 ]чгз 148 <|1ро затверАження йетодичних рекомендац1й з розроблення
проф|л|в профес1йно| компетентност| посад дерх<авно! служби у дерхавних
орган€|х, оРган{1х влади Автономно| Республ!ки (рим або !х апарат!>>
(|з зм|налли).

5. Бйд|лу кадрово| роботи апарату районно| державно! адм|н1сщац1|
(|1рядка 1.Ф.) розробити проект розпоряджённ'{ голови районно| державно|
адм|н|сщац1| щодо затвердження м1н!мальних заг€[пьних вимог до р|вня
профес|йно! компетентноот! ос!б' як1 претенду1оть на заняття пооад
державно! слутсби щуп 1, 11' !11 1 ! в районн|й дер>кавн|й адм1н1сщац|{
до 15 листопада 2013 року.

6. |(ер1вникам управл|ння ащопромислового розвитку, управл|ння прац!
та соц1ального захиоц наоелення' ф1нансового управл|ння, в!.ти}у осв|ти
районно! державно! адм|н|сщац|! |нфорпувати районну державну
адм1н|сщац|то нерез в|дд|л кадрово! роботи алаРыч районно! дерхсавно|
адм!н|страц|]до 10 лиотопада 2013 року.

7. (онтроль за виконанням

[1ерппий заступник голови
районно! дерясавно! адм1п|страш!! !о.к. вАР|(ш[нов

на
31

за||нятгя ц1е1 посади>'
травня 20|2 року за



зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови
районно| дер:кавно] адм|н|страц!!

' оу,у.:а2-уааа ауз2ид, -'//-т----------?----

склАд
ком!с!! з перегляду ! розроблення проф!л!в профес!йно[ компетентност!

посад дер'кавпо[ слулсби в райопп!й дерясавн!й адм!н!страц|[

2.

1. ковтун
!несса 10р|!вна

10. вАновА
Флена €ерг1!вна

|олова ком!с![

кер|вник алаРыц
адм|н1сщац|!

районно| державно1

]Ряд{А
1етяна Федор|вна

БуРвйко
1етяна йикола]вна

волошко
1рина Басил!вна

волосвнко
.]1!д|я йикола]вна

гвРвз
Ёатал|я 1у1икола!вна

гвРмАн
Б|ктор|я Флександр|вна

гоРоввнко
йарина Болодимир|вна

дРгтяРьов
8олодимир .{мищовив

€екретар ком|с![

нач€шьник в|дд1лу кадрово| роботи апарац
районно| державно| адм|н|срац|!

т{лепш ком1с|!:

нача]1ьник ф|нансового управл!ння районно|
державно! адм|н|сщац||

нач€1льник в1дд|'у житлово-комун€}льного
господарства та буд1внит{тва районно| державно|
адм!н1стац!|

засцпник нач€шьника в|дд!.ту осв!ти районно! 1

дер>кавно{ адм|н|отрац|| г
1

нач€цьник в|дд1лу охорони здоров'я районно| !

державно| адм1н1стРац|! !.

нач,ш1ьник загального в1дд|лу ат1аРац районно| ]

державно| адм|н|срац!! Ё

Ё

нач€шьник управл|ння економ|чного розвитц 1 |

торг|вл| районно| державно] адм1н!ощац|| !
!

головний спец1ал|ст сектору оборонно[, 
|

моб1л|зац1йно|, режимно-секретно| роботи та !

взаемод1[ з правоохоро нъ\им|1 органами апарац 
!

районно!державно! адм|н|страц!! 
!

зав|дуван сектору конщол1о аг|арату районно! !

дер>кавно| алм1н|сщаш|| !
!
|

!
!
!
!

|
!
Ё
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5.

6.

7.

8.

9.
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11. ку-т1в1шовА нач€[льт{ик в|дд|лу культури ! туризму Районнот
1етяна 8олодимир|вна дер)кавно! адм|гт!ощац1|

12. !ш|ся|1ськ|47 нача.,1ьник управл1ння прац! та соц|а]ть}{ого
Флександр €ерг|йовин захисц населенн'{ районно! державно|

адм|н1сщац|!

13. логАчов головний опец|ал1ст в|дд|лу ведення,(ерл<авного
Болодимир[ригоровин рееощу виборш|в апарату районно! державно|

адм|н1сщац|!

14. локАйчук зав|дуван сектору забезпечення доступу до
,{енио Флександрови1| губл|нно| |нформац1| районно! дерхавно!

адм|н|стац1!

15. лучников спец|а-т:1ст ! категор!| сектору цив!льного захисц
йикола€ерг|йовин районно|дерх<авно]адм|н!сщац||

16. монАховА нач!шьник 1ориди![ного в1дд|лу апарату районно|
Флена Флег|вна дерл<авно! адм1н|страц!!

17. онищвнко нач.шьник в1дд|.ту |нфрасщщтури районно|
1Фр1й 8аоильовин державно| адм1н!страц!|

18. отчвнА11|ко нач€ш1ьпик в|дд1лу масових копгут|кац!й апарату
йаринаАнатол|!вна районно|дерэкавно!адм|н|ощац!]

19. РАло нач€шьник управл|ння ащопромислового
Болодимир!ванович розвиткурайонно!державно|адм!н|сщац|!

20. РяБ|н|нА дирекгор 9уц!вського районного ценщу
1нна Б|ктор!вна ооц|альних слу>кб для с|м'], д!тей та молод!

(за згодото)

21. РяБтн1нА нач€штьник в1дд|лу у справ€|х молод! та спорту
1нна !у1икола':вна районно| держ.шнот адм1н|ощац|]

22. сАв1новА начальник арх!вного в|дд1лу районно| дерх<авно! Ё

9лена Флександр|вна адм|н1сщац|1' |

23. ссРокуРовА начальник служби у спРавах д|тей районно! |
[алина Флександр|вна державно] адм1н|страц|] 

!
24. стАРусьов зав|дуван сектору м!стобудування ! арх!тектри 

!
||ещо )1еон|довин районно! державно| адм|н|сщац|!, головний 

!
арх|тектор раиону 

!
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25.

26.

27.

стРв.тьник
1етяна Андр1!вна

хАРк!вськА
1Фл|я Флександр1вна

11]тРиФАновА
Ёад1я |1ещ!вна

|(ер!вник апарату районно!
дерпсавно! адм|н1страш|!

[\рядка2 25 60

)

зав1дувач сектоРу !нформац|йно-комп'тотерного
забезпечення апарату районнот дерхавнот
адм1н1отац11

нач€ш1ьник в!дд!щ ф1нансово-господарського
забезпеченн'т апарац районно| дерхавнот
адм|н|сщац||, головний бухгалтер

заоцпник кер1вника апарац' нач{1льник
орган!зац|йного в|дд|.ту апарац районнот
державно! адм|н|ощац!]
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