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!1ро стан справ з

9уц!в
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пцвищецня р|вшя профес!йно1
компетентност| дер2кавнпх слу:кбовш!в
в райопн|й дерэкавн|й адм|н1страц||

3 метото посилення ефективност! дер)(!1вного 1тлравл!ння, профес|йно|

дйльност| дерт(авних слутсбовп|в, кадрового забезпечення квал|ф1кованими

фах|вцями, в1дпов1дно до (омплексно! прогР:1ми п|дготовки державних
слухсбовц1в, затвердх<ено| 9казом [!резидента !кра!ни в|д 09 листопада
2000 роц м 121212000, €щатег|| державно| кадрово! пол|тики
на 2012-2020 роки, схваленот 9казом |{резилента }кра!ни в1д 01 лтотого

2012 року х9 45/20\2, постанов 1&б|нету й|н!сщ|в !кра!ни в!д 01 кв|тня

2013 року }'{э 255 <[1ро затвердження положень про прийом, стажування в

органах державнот влади ! органах м|сцевого самоврядування с.тцтач|в.

працевл:1|цтування випускник1в Ёац1онально{ академ1| дер;кавного управл1ння
при ||резидентов1 }кра!ни' а такох< перел1ку орган|в лержавно] влади, орган1в

м|сцевого самоврядРання, в яких проводиться у 2013-20\8 роках ста)кування

сл}эсач1в Ё{ац[онатьно! академ|1>, в:д 29 лилня 2009 року }[о 789 <|{ро

затверд)кення |1орялку прийоплу на навча!!ня за осв|тньо_профес|йнол6
прогр:!мо1о п[дготовки маг|сщ|в за спец1атьн|стто <.(ержавна слуясбо га.лгуз|

знань <,{ерэкавне управл|ння> та працевла{шшцв!1ння витцскник!в>>, в!д 07 липня
2010 року )\! 564 <|1ро затверд}(ення [{олотсення про систему п|дготовки.
переп|дготовки та п|двитцення квал1ф|каш!! дер}(авних сл}и<бовц[в [ посадових
ос!б м|сцевого с2:моврядРання) (1з зм|нами)' кер}'1очись статтями 6' з9, 4\
3акону 9кра!ни <|[ро м!сцев| дер>кавн1 адм|н1срац|}> та враховутови р|шення
колег|! районно| дерт<авно! адм1н[сщац|| в|д 23 вересня 2014 року:

1. 1{ер1вникам сщуктурних п|дрозд|л1в рйонно| державно! адм|н|сраш||:
1.1. |{роанал[зрати стан роботи з кадрами' орган1зап|то профес1йного

навч.|ння та п|двищення кват|ф|кац|! дер}(авних службовц[в. 3а результатами
анал!зу зл|йснити заходи шодо ус}'нення виявлених нело.л|к1в'

1.2.3абезпечити систематичне проведення навчань з державними
сл1экбовцями, проходження стал(ування на посадах дер)кавних с,ц:кбовц!в'
зокрема ос|б з калрового резерву.

1.3. |!ровести роботу з визначення пощеби у п|дготовц! державнпх
слутсбовц|в за спец|альностями гатуз| знань <.{ерэкавне управл!ння> для вступу
на н:твчання до харк|всько!о рег!онального |нсти':уц державного управл|ння
Ёац|онаттьно! академ!! дерэкавного управл1ння при |1резидентов| !ща!ни та
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!арк!вського нал|онального економ|нного 1тт|вероитету у 2016 роц|. 8]дпов|дну
|нформац1го надати до в|дд[лу кадрово| роботи апарату районво! державно|
адм|н1срап1! ло 15 лтотого 2015 року.

1.4.Ризначити кандидат1в для унаст! у конк)роному в|дбор| на навчавн'
за дер)кавним ]амовленням до маг|сщатри дер)кавного управл!ння
!арк|вського рег1онального |нстицту дер)к?!вного управл1ншя !{ад|она:тьно!

академ[! дер>кавного управл|ння при |1резидентов1 }ща!ни та маг!сщатури

дер:т<авно! слухсби {арк1вського нац|онального економ|чного ун!верситету
у 2015 роц1. 8|домосЁ про вищезазначених ос|б та пропозиц1| щодо !х
подапь!пого використання на державн|й сл}скб! надати до в!дд|щ кадрово|

роботи апарац рйонно! дерхсавно! адм|н|страш|| до 15 лтотого 2015 року.
1.5. !зяти п!д особистий контроль питання щодо п|дготовки

висококвал|ф1кованих праш|вник|в та ос1б, як| зарахован! до кадрового резерву
на кер|вн! посади, забезпенити ефективне використ.1ння маг1ощ!в держав!{ого

1,ттравл1ння та маг|ср|в державно| служби, створити напетсн! щцови для
просрання !х по служб1.

2.81дд!лу кадрово! роботи апарац районно| державвот адм!н|страш|!
(11рялка [.Ф.):

2.!. Аалравити до обласно| державно] адм1н|срац|| список ос[б,

рекомендованих до всцпу на н2вчання за спец!альностями галуз! знань
(державне управл|ння> до {арк|вського рег|онального |нстицту дерт(авного

управл|ння Ёац|она.гльно] академ!'1 державного 1'правл1ння при |!резидентов1

9кра'йи та {,арк1вського нац|оначьного економ!чного ун1верситету у 2015 роц!.
2.2. 1нформ1зати голову районно! лерт<авно! алм[н|сщац1| про виковання

ро]пор'ц1)кен н]| чере] сектор контолю апарату рйоннот державно1
алм1н|сщаш|| ло 20 вересня 201 5 року.

3. 1(онщоль за виконанням розпорядження цок.]1асти на керБника апарац
районно! дер>кавно! адм|н|срац|! (овт1тт,1.1Ф.

[1ерпший заступн!!к голови
районно! дер;кавпо! адм|н1страц1! вАРжштнов


