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||ро стан п|дготовки ! п|двищення
квал!ф|каш![ деря(авних слуясбовц!в
районно| дерясавно[ адм!н|страц!! та
ро3гляд капдидат!в для унаст! в
конкурсному в|дбор| на навчання до
[арк!вського рег1онального !нституту
деря(авного управл!ння 1{ац|онально[
академ!! деря(авного управл!ння при
|1резидентов| }кра!'ни 3а деря(авним
замовленням за спец!альностями галуз!
знань (деря(авне управл|ння>> у 2014 рош!

3 метото посилення ефективност1 державного управл[ння' профес1йно!
д!яльност1 дер)кавних олужбовц|в, кадрового забезпечення ква.лт|ф1кованими

фах|вцями, в|дпов1дно до }(омплексно| програми п!дготовки дер)кавних
слркбовц1в, затверджено| }казом |{резидента }кра!ни в!д 09 листопада
2000 року ]ч[р 12|212000, €тратег|! державно| кадрово| пол|тики
на 20|2-2020 роки' схвалено| 9казом [[резидента 9кра|ни в1д 01 лтотого
20|2 року ]'{у 4512012, постанов (аб|нету й|н!сщ|в !кра|ни в1д 01.04.2013
м 255 <[1ро затвердження положень про прийом, стажування в органах
державно| влади | органах м|сцевого самоврядування слухан!в,
працевла1птування випускник|в !{ац|онально| академ|! державного управл!ння
при ||резидентов| )['кра!ни' а також перел1ку орган|в державно| влади, орган|в
м!сцевого самоврядування' в яких проводиться у 2013-2018 роках стах(ування
слухан|в Ёац|онально! академ!{> та в|д )'9.07.2009 }]! 789 <|!ро затвердження
|{орядку прийому на навчання за осв1тньо-профес|йното прощамо1о п|дготовки
маг!стр!в за спец|альн|стто <.{ержавна служба> галуз! знань (державне

управл|ння> та працевла!]]тування випускник1в>, втд 67.07.2010 )т|е 564 <|1ро
затвердження [[оложення про систему п|дготовки, переп!дготовки та
п!двищення квап|ф|кац1| дер)1(авних службовц!в | пооадових ос!б м!сцевого
самоврядування> (|з зм|нами), керу}очись статтями 6, з9, 4| 3акону !кра!ни
<||ро м!сцев1 дер:кавн1 адм|н1страц1|) та враховутони р|тшення колег1| районно|
державно| адм!н1страц1! 1(оорАинаш|йного ком!тету сприяння зайнятост|
населення в1д 26 листопада 2013 року:



1. 1(ер|вникам структурних пйрозд|л1в рйонно! державно| адм|н|страц1!:

1.1. ||роанал|зувати стан роботи з кадрами, орган|зац|то профес!йного
навчання та пйвищення квал!ф|каш|| дер)кавних слу>кбовш|в. 3а результатами
анал|зу зд|йснити з:}ходи щодо усунення виявлених недол1к1в.

\.2.3абезлечуттут систематичне проведення навчань з дер'(€вними
службовцями, проход)кення ста'кРання на посадах державних службовш|в'

зокрема оо|б з кадрового резерву.
1.3. |[ровести робоц з визначення пощеби у п|дготовш| державних

службовц1в за спец|альностями гацз| знань (державне управл|ння) для всцпу
на навча1{ня до )(арк!т!ського рег1онального |нстицц державного управл|ння
Ёац|онально| академ|! дерхсавного управл1ння при ||резидентов| }кра!ни у 20|5

роц|. Бйпов|дну |нформац!то надати до в1дд1лу кадрово! роботи ш1арату

районно! дерхсавно| адм|н|сщаш|! до 15 лтотого 2014 року.
1.4. Бизначити кандидат|в для гласт| у конкурсному в|дбор1 на навчання

за держ.вним з€|мовленням до маг1сщатщи державно! служби [арк|вського
нац|онального економ]чного ун|верситец 'у 201,4 рош!. 8|домост! про

вищезазначених ос1б та пропозиц|| щодо !х подальтпого використ€|ння на

дер>кавн1й с.тцхсб| надати до в1ддйу кадрово! роботи апарату районно|
дерхсавно! адм1н|сщац|| до 15 лтотого 2014 року.

1.5. Бзяти п|д особистий конщоль пит€}ння щодо п|дготовки

висококвал|ф1кованих праш|вник|в та ос1б, як| зарахован| до кадрового резерву
на кер|вн| посади' забезпечити ефективне використання маг|сщ|в державного

управл1ння та маг1стр1в деря<авно| слу>к6и, створити нале>кн| умови для
просування !х по стужб|.

2. РекоменАрати 1(оростельова в.в., заотупника голови районно!
державно| адм|н|сщац|!, та Фнищенка |о.в., нач€1льника в|дд!лу

|нфрасщукцри рйонно! державно{ адм|н|сщац1|' до всцпу на навчання до
)(арк|вського рег|онального |нстицц державного управл1ння Ёац!онально{
академ1! дерхсав}{ого управл1ння при |1резидентов1 }кра!ни.

з. вйдФ кадрово! роботи а||арыц районно! дер>кавно! адм|н|сщаш1|
(||рялка 1.Ф.):

3.1. Ёаправити до )(арк|воько] обласно{ лержавно! адм!н|страш!! список
ос|б, рекомендованих до встпу на навчання до )(арк|вського рег!онального
1нстицту держ€вного управл|ння Ёац|она.гльно| академ|| державного управл|ння
при ||резидентов! 9кра!ни у 2014 роц|.

3.2. 1нформрати голову районно! державно| адм|н1отрац1[ про виконання

розпорядження через сектор конщол1о €!парац' районно{ державно!
адм1н]сФац1!до 20 серпня 2014 року.

4. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кення по на кер1вника а[1арыц

районно| дер>кавно! адм|н1сщаш|! (овтут 1.1Ф.

|олова районно! дерясавно!
адм!н!страц[[ в.в.лоБойчвнко


