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чугу!вськА рдйоннд двР'ьв}|А Адм!н!стРАц1я
хАРк1всько[ оБлАст|

РозпоРяд)квння

чугу|ъ хр !'?
[1ро стан реал|зац|! дер'кавно|
кадровот пол1тики у 9угу|вськ1й
райопн!й леря<авн1й адм1п!страц!!.

3 метою забезпечення реал1зап|'[ завдань у сфер1 лержавно| калрово|

пол1тики, визначених з.|конами 9кра!ни, актами |[резидента }кра!ни та
(аб1нету й|н|стр1в !кра!ни, керу1очись статтями 6, з9, 4| 3акону !кра!ни <[[ро

м|сцев| дерхсавн| адм|н|сщац|[" та врахов}ючи р|;'шенпя колег!! районно|
дерлсавно| адм1н[сщац|! та пост|йно д|точо] ком|с|! райлер;кадм|н |сщаш|! з

питань розгляду звернень громадян в1л 27 с|ння 2015 року:
1.3аст1.пнику голови, кер|внику апарату' кер1вникам структ\'1эних

п1дрозд|л!в рйонно| державно| адм|н|страц|! забезпечити неухильне виконання

з€конодавчих та нормативно-правових акт!в шодо проходження лержавно!
служби, щуАового та антикорупш1йного чинного законодавства !кра!ни.

Рекомендувати с1льським, селищним головам в)кивати аналог|чних
заход1в.

2. 1(ер|вникам сщуктурних п|лрозл|л|в рйонно! державно! адм|н|сщац|?:

2.1. |{ровести анал|з сталу реал|зал!! дерхавно| кадровот лол!тики у
п1лроза!лах та за ре]уль']агами проведеного анал|зу вжити д|свих заход!в шодо
практитно| реал!зап[! акт1в | дору'лень |1резидента укра!ъи та (аб|нету

\4!н|сщ|в !кра!ни з питань державно! калрово! пол!тики.
2.2.3д|йснити заходи щодо п|двитцення р1вня профес!йно|

компетентност| дертсавяих слу>кбовл]1в.

2.3. Розглянщи питання про стан реа:т|заш1| Аержавно| калрово| пол1тики

у п|дпорядкованих п1лрозл!лах на апаратних нарадах та надати !нформаш|то з

цього питання до в!дд1лу кадрово! роботи апарату районно! дерхавно,
адм1н1сщап|! до 01 березня 2015 року.

3. [оловному спец!а:т1сц в1дд|лу кадрово] роботи апарац рйонно!
дерхавно! адм|н|срац|!, в|дповйальн|й особ1 з питань запоб1гацня та
виявлення кор).пц[! у районн|й дерхавн|й адм|н|сщац1] тванов|й ().Б.:

3.1. Актив1зрати роботу, спрямовану на зд|йснення превентивних
заход|в щоло проф|лактики скоення корупц1йних правопор}'1]]ень дерхавними
слутсбовцями та на своечасне реагування на них 1цляхом розгл'цу зазначених
питань на нарадах за )д|аст}о кер1вник1в.

3.2.3алутати громадськ|сть та щомадськ1 орган1заш1! до уэаст! у
реал!зап|! захол1в з литань запоб1гання | протид1! корупц||.
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Рекоменд}вати с1льським, селищним головам

заход1в.
4. Ёанальнику в1дл1.гу калрово! роботи аларату

!1ер:ший заступник голови

райошно| дерэкавно! адм!п|страц!|

вживати ан:шог1чних

рйонно| Аерэкавно|

к).к. вАРкв|нов

4.2. БфЁрмрати голову районно{ державно| алм|н[ср-ат{|! про викованн'я

розпоряд)кення через сектор контролк) ал"рач районно! дерхавно{

районно| державно! адм|н|сщац!! 1(овтгт 1'{Ф'


