
ч}ту1вськА РАионнА дв,Ря{АвнА Адм|н!стРАц|я
хАРк!всько! оБлАст|
РозпоРядя{вння

9уц!в

[1ро орган|заш!го п1двиц{еяпя квал1ф!каи||
дер?кавних слухсбовш!в ра йон но[ дер?кавнот
адм!н1страц!! у
8сеукра1нського

ме?ках щор!чного
конкурсу <<|{ращий

дерэкавний слуэкбовепь>> у 2015 рош| в
районн!й дер?кавн!й адм!п!страпц||

Б!дпов!дно до пункту 8 |1олохення про систему п]дготовки,
переп|дготовки та п!двищення квал!ф!кап|! дер)кавн!'( слр*<бовц|в 1 посадових
ос1б м!сцевого самоврядування' затвердженого постаново!о 1{аб!нету \4|н1стр|в

!кра'!ни в!д 07 липня 2010 року.)\го 56.1 (1з зм|напти), постанови |{аб1нету
й!н!сщ!в 9кратни в|д 1 9 вересня 2007 року .]ч9 1 152 <<||ро проведення
щор!нного Бсеукра!нського конкурсу к1{раший дер;кавний с_пужбовепь>
(!з зм!нами), методичних рекомендац|й щодо проведевня шор|нного
всеукра]нського конкурсу (кРащий дер;кавний с'пу;кбовець>, затверджених
наказом Ёац!она.]1ьного агентства !кра|ни з литань лер;кавно| слу;кби
в!д 15 лтотого 2012 року,\о 29, керу;озись статтями 6, 39 3акону !кра|ни <|[ро
м!сцев1 державн! адм!н!сщац!!>, з мето}о виявлення | заохочення найб!'пьгш

профес!йно п1дтотовлених дер)кавних службовп|в та п!дви:цення |х

квап1ф1кап||:
1. €творити Фрган|зац!йний ком]тет з ортан1заш|| п]двитцення квап1ф!кац!'{

дер'(авних слу;кбовц|в районно! державно1 адм!н!страш|{ у межах 1 туру
щор|нного Бсеукра!нського конкурсу (кращий державний службовець> (дал| _

Фрган[зац1йний ком|тет) та затверлити його персонапьний склад (додасться).
2.3атвердттти план заход!в з проведення у 20|5 роц] | цру штор!нного

Бсеукра1нського конкурсу (кра1ций дер;кавний службовет]ь>> в районн1й
державн|й адм|н1орац!| (додасться).

3. 1(ер|вникам структурних п!дрозд1л1в районно| державно1 алм!н!страц|!:
3.1. [1ровести орган1зац|йну роботу щодо унаст| лрелставник!в

структурних п1дрозд|л1в у | тур1 щор!пного Бсеукра}нського конкуРсу (крап.(ий

дер:кавний службовець), що проводиться в районн1й дер;кавн!й алм|н!страп||.
3.2. Бнести до Фрган!зац|йного ком|тету пропозип1! щодо унаст! у 1 цр1

щор1нного Бсеукра!нського конкурсу (кращий дер)кавний с;;ужбовець>
прелставник! в в!дпов|днггх с') р) к гурни\ п!лрозл!. :!в : а забе ;печи п и на_:ання вс!ч
необх1лних матер|ал!в.

!{р !{
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4' 3изнати таки!1, що втратило нинн1сть' розпорядт(ення голови районно1
державно! адм1н|сщац!] в|д 25.02.2014 1Ф 53-к <|1ро орган|заш!*о п!двип1ення

квал1ф|кап!| дер)кавних слукбовц|в районно| лержавно| алм!н!страп1| у п:е;т<ах

щор!чного 8сеукра|нського конкурсу (кращий державний службовешь>

у 201.+ роц| в районн!й дерх<авн!й адм!н!страц1|>.
5.!{онщоль за викоиа1{ням розпорядхення покласти на кер!вника апаратх'

районнот державно| адм|н|страш!! |(овтун |_1Ф'

[1ерлший заступник голови
ра йон но| лерэка вно| али 1н!с: ра ш|| |о.к. вАРт{в'тнов



зАтвБРджБно

Розпорядження голови

раион но! деРжа вно] адм|н|с!г]ц!!
// у:;;?,гг /су;: /с*/ х" ! о-_ -__ 7.= {

п вРсонА-]1ьний склдд
0рган1зац|йного ком!тету з орган1зац!! пивищення квал1ф|кац!| дер],!{авних

слу;кбовц|в районнот дерт{авно! адм|н|страш1! у ме:ках 1 туру щор!нного
8сеукра|нського конкурсу <<(ратпий держсавний с;туисбовешь'

1. вАРжв1нов пертпий заступник голови оаионно! лео'!{авно|

го''1ова Фргагт!зап!й;'того10р|й 1{остянтиновит адм!н1страц!|'
ком!'ет\

2. ковт)т{
[несса }Фр|!вна

твРвмв1ъ
Анна Б!ктор|вна

ковАлвнко
Фксана Б!тап!]вна

овчАРов
ФлекоанАр Анатол!йовит

пРядкА
1етяна Федор!вна

скупчвнко
1ван 1Фр!йовин

1]]тРиФАновА
Ёал|я |1етр!вна

кер1вник апарац раионно1 дер)кавно1
адпп|н1сщац!!' заступник голови
Фрган!зац!йного ком|тету

головний спец!а''т|ст в!дд|лу калрово1 роботи
апарату районн01 державно1 алм!н!с граш||.

секретар Фртан|зац!йного ком!тец

го'овний редактор щомадсько-1нформац|йгто'[
газети 9угу|вщипи (красная звезда')
(за згодото)

головний спец|ал]ст служби у справах д1тей

районно1 державнот злм!н!с:раш|!. ! олов:!

::ро:!сп!лково| орган! ;аш![ праш!вник!в

район;:о| лержавно! а :м !н !с': раш!'|

!!ачш1ьник в!лд!.:1 ка:рово| робо;и апара;5

районно| :ержавно]' адт: ! н]с п раш|]

зав|дуват юридичного сектору апарату

районно| :ер;савно[ алм|н|с щаш!!'

заступник кер!вника апарату' начапь}1ик
орган!;.тш!йно:о в!л_-г!.ь1 а!]арз!} районно1
державно! адм!н!страш!!

з.

4.

5.

6.

7.

8.

3асцпник кер!вника апарату. / ,
начальник орган!заш|й;:ого в[:л!лу .<7 7,-
апарату районно| Аерэкавг:о| адм!н1стра::1| / н'п. 1штРиФАновА

прядка 2 2.+ о.+



зАтввРджвно

Ро ;поряд::<ення голови

районно1 державно! злм!н!с : раш!|
// :ар ;?:г,2!2"4]{,' /'
--

плАн
заход!в з проведення у 2015 рош1 ! туру шор!япого Бсеукра|нського
конкурсу <(рапший лер:кавний слуясбовег!ь>> в районв1й дерэкавн!й

адпл!н!страш!!

"т,
з/п

найменуван[!я заход1в
тер}|!ш

виконапн'!
Б1дпов1дальн!
за впко!|ацня

1 '). 4

1. [[ровелення зас|дання Фргком1тету шоло
розподф обов'язк|в м!ж гоповою,
засцг!нико['' голови! секретарем та

.тленами 0ргком|тету

ло 05 березня (овтугт 1.1Ф''

3аступник голови
Фргкопт|тец

2. |1роведення наради з кер1вниками
стр}хт}рних п!дроздй1в сщуктурних
л!лро;л!л!в районпо!' _1ержавно1

адм|гт|сщаш1| з питання п1дготовки та
пооведення ] туру конкурсу

до 06 березня (овтун 1.}9.,
засту]1ник голови
Фргком1тету

|1рове[ення 1нформаш|йно-рекламно|
кампан!| (онкрсу нерез засоби мзсово!
!нформац|! з мето1о об'сктивного,
в!лкрито: о ]ос тпу до !нформаш!1 та його
безпосередттього в!дстеження
гроптадськ|стю

березень-
кв|тень

Фтненатпко й.А''
нанальник в|лл1лу
масових
комун|ка:г!й
апарац районно|
лержавгто!
адм|н!страц|т

4. Б|дб1р дерт<авних службовш!в дпя утаст|
у 1 тур| !(онкурсу з урахуванням
установлен1тх критер!|в та подання до
Фргком| гец необх]дних _:ок1 мент|в

до 20 березня кер|вг]ики
структурн1гх
п!лрозд1л1в

районнот державнот
адм!н1страц|!

5. [{рийом локумент1в в|д державних
служ6овц|в, як| виявили бахання брати
:^тасть у { т;.о! !{онкттсу

20 березнядо [ереметть А.Б.'
секретар
Фогком|тету

6. |{роведення зас|дання Фргком|тету л,тя

ро3г"цяду надан|]гх претендентами
локумент|в. |1рийняття р1гпення що!о
\ част! державнптх с.:пужбовц!в \ (онк\ рс|

до 23 березня |{овтун |.}Ф.'
заступник голови
Фргкопт!тету



! 2 з 4

1. !нфорпт1ъання дер1кавних слу;кбовп|в про
прийпяття р!тпення щодо ]! унаст1 у 1 цр|
конкурсу

ло 24 березня |еремешь А.Б.,
секретар
Фргкопц|тету

8. }{адання до 9правл1ння державно1
с.тужби |оловнот о 1:':рав.':!ння державно]
сщокби !кра|ни в 1арк|вськ|й област!
|нформаш|| про к!.':ьк1с:ь 1насник!в
пеошого туоу 1{онкурсу

до 25 березня [еремешь А.Б',
секретар
Фргкопт1тец

9. Розробленвя вимог та критер1|в оп|нки

щодо ск-]1адацня учасниками 1{оъткурсу

тестових завдань' що стосуються

функп|онапьних !!овноважень державного
органу' посадових обов'язк1в дер]кав1того
слу;кбовця з уРахуванняп'|
квал!ф!каш!йних харак']'ерис !ик посад. як!

3айма}оть у{асники 1 туру 1{онкурсу

до 30 березня !{овтутт 1.1Ф.,

застуг1ник голови
Фргком1те гу

10. |[ровеАення зас'дання Фргком1тету Аля
затвердження завдань' що стосуються

функл!ональних повноважень
дер'{авного органу, посадових обов'язк1в

державного службовця з урахуванням
квал!ф!каш!йних харак!егис]и( поса п. як|

займають учасники 1 суру (онкурсу

до 30 березня ковтун ].то.'
засту|1ник голови
Фргком|тету

11 проведення 1{онкурсу та виз]'{ачення
переможш!в ! лауреаг!в ;а ;;о':|нац|ятти
(кращий кер|вник>' (краций
спец|ал|ст>.

Ётапи 1{онкурсу:
складення л;лового док) мен га:

виконання ']авдань |; волод!ння
персон&[ьнип1 комп'1отером;

проведення ко\{плексного тесцвання
уяасник!в 1{онкурсу на 3нання
1(онституп]|! ){'кра!ни, 3аконодавства
)/кра!ни про державну с",1у)кбу, с'{ециф;ки

ф1тткц1ональних повцоважень дер)кавного
органу, посадовтФ( обов'язк1в державного
службовця з урахування\'1
квал1ф|кац!йних характеристик посад, як
займатоть гтасникп | ттру (онкурсу

до
до

до

03 кв]тня
10 кв|тня

17 кв|тня

1(овтугл 1.}Ф..

заступник голови
Фргкопг|тету

12. Фформлення протоколу п|лсумкових
результат|в провелення | туру (онкурсу

до 24 къ]тття 1еремешь А.Б.,
секретар
Фргком|тету



1 2 з 4

]з. Ёадання до 0ргком|тету у ме1(ах 11 туру
конкурсу таких матер!ал1в:

коп1] документ1в переможц|в;
коп11 завдань, виконаних

переможця\'1и;
ориг!на[ протокогу п|дведення

п1:сумк!в !а ви ]на']ення перемонсш|в
(2-й приь;|рник)

до 30 кв!тня 1ерептець А.Б..
секретар
Фргком!тету

14. 3д|йснення коорлинат{!| заход!в з

орган!зац|1 :'т!двищеттня квал1ф1каш||

державних слРкбовц]в у ме;ках 1 туру
(онкурсу серед державних сл5окбовш|в
оайонно1 державно'[ адм|н|страц1]

пост1ино (овцн |'1Ф..
заступник голови
Фргкопп|тету

3аступник кер|вника апарату'
начальник орган!зац]йного в|дд|лу
апарату райоплно! дер)кавнот адм!н1страц1т

|1рялка 2 25 6

н.п. 1цтРиФАновА


