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4. ПРО СТаН роботи з персопалом, забезцечення дотримаlIIIrI

ЗаконоДавства про державну службу в мiсцевих оргацах викоItавчоТ влади
З метою якiсного забезпечення вимог з€вначеного Закону УкраТни <Про
ДеРЖаВНУ СлУжбУ> у раЙоннiЙ державнiй адмiнiстрацii протягом звiтного
перiоду оптимiзовано структуру пiдроздiлiв апарату.
Загальна чисельнiсть за штатним розписом 93, ( 18 - апарат; 75 cTpyкTypHi пiдроздiли), вакансiй 8 ( у т.ч. в апаратi - 2).
Керуючись статтями 6, |7 , 39,4З Закону Украiни Bi;t i 0. 12. 2015 J\гs 889 -

VIII uПРО

Державну службу> затверджене розпорядження гоJIоI]и
РаЙДеРЖаДМiнiстрацiI, яким працiвникiв апарату та структурних пiдрозлi.тriв
РаЙонноi державноi адмiнiстрацii попереджено пiд особистий пiдпис про
можливе вивiльнення.

ПРОтягом 201_7 року конкурси були оголошенi ца 7 вакантних посад

( апарат - 4, cTpyKTypHi

пiдроздiли-з), фактично прийнято

3 держслужбовця.

Керуючисъ ст. З9 Закону УкраIни вiд |0.I2.20l5 J\b 889-VIII uПро
ДеРЖаВНУ СЛУжбУ>, Порядком присвоення рангiв державних службовцiв,
затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 20 квiтня 20tб року
]ф 306 <<Питання Присвосння рангiв державних службовцiв та спiввiдношеIIня

МiЖ РанГаМи державних службовцiв i рангами посадових осiб мiсцевого
СаМОВРЯДУВання, вiЙськовими званнями, дипломатичними рангами та iлtшими
спецlальними
званнями)
розробленi розпорядженItя голови
РаЙДеРЖаДмiнiстрацii про присвоення рангiв державI{им службовцям, BHecetti
необхiднi змiни до таких розпоряджень. У 2017 роцi черговий раIIг
ПРИСВОСНИЙ 1 держаВному службовцю, при призначеннi на посаду раIIг

присвоений 2 державним службовцям.
Керуючись ст.46,50, п.1 ст.52 Закону УкраТни вiд 10.\2.2015 М 889-VIII
<ПРО ДерЖавну службу>, Порядком обчислення стажу державноТ служби,
затвердженим постановоrо Кабiнету MiHicTpiB УкраiIlи вiл 25.03 . 20lб J{p 229
розробленi розпорядження голови раЙдержадмiнiстрацiТ про встановлення
НаДбавок Державним службовцям за вислугу poKiB, якi гtостiйно оновлюIоться.
У 2017 роцi прийнято 24 такихрозпорядження]
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Керiвникам окремих структурних пiдроздiлiв рекомендовано

аналогiчних заходiв.

з тим,

вжиI]а,ги

бiльш вiдповiдального

шiдlходцу збоку керiвшикiв
структурних пiдроздiлiв потребуе гIитання навчання державних службовцiв у
магiстратурi, пiдвищення квалiфiкацii
зайняrтях
професiйноrо
програмою, пiд час проведення короткострокових ceMiHapiB та тренiнгiв.
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Протягом 201'7 року до магiстратури Харкiвського регiонального
iнституту державного управлiння Нацiональноi академii державIIого
управлiння при Президентовi Украiни для навчання за спецiальнiстtо

<Публiчне управлiння та адмiнiстрування)> галузi знань <ГIублiчне управлiлtлtя
таадмiнiстрування>) направлено 4 особи
апарат; З
управлiпня
соцiального захисту населення); на короткострокових ccMiнapax пiдвищили
квалiфiкацiю 5 осiб ( 4 - апарат; 1- архiвний вiддiл).
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-

З метою подальшого якiсного забезпечення реалiзацiТ завдань у

сферi

державноi полiтики з питань управлiння персоналом у arrapaTi та у структурах
пiдроздiлах районнiй державнiй адмiнiстрацii вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, спiльне засiдання колегiТ районноi державноi адмir-riстрацiТ та
зборiв адмiнiстративно-господарського активу району вважае за необхiдне:

1.Першому заступнику голови, керiвнику апарату районноТ державrrоТ
адмiнiстрацii, керiвникам самостiйних структурних пiдроздiлiв
1.1. Забезпечити безумовне виконання законодавчих та нормативIIо правових aKTiB щодо проведення конкурсу на замiщення вакантних посад
державних службовцiв, призначення на посади та звi;rьненлtя з посад
державних службовцiв, керiвникiв пiдпорядкованих органiв, установ та
:

органiзацiй.
1.2. Взяти пiд особистий контроль питання пiдготовки та пiдвищеннrl
квалiфiкацii державних службовцiв, створення належних умов для просуваннrI
iх по службi, органiзацii та проведення KoHKypciB на замiщення вакацтFIих
посад категорiй <<Б>> та ((В), своечасностi присвоення рангiв та встановJlен}Iя
надбавок за вислугу poKiB.
1.3. В обов'язковому порядку придiляти лI€шежну увагу пiдбору
кандидатур до Харкiвського регiонального iнституту Нацiоrrальноi академiТ
державного управлiння при Президентовi Украiни на LIавчання пiдготовки
магiстрiв

2. Начальнику вiддiлу управлiння персон€шом та Iоридичноi роботи

апарату районноi державноi адмiнiстрацii, керiвникам структурних пiдрозлi.rriв
районноi державноi адмiнiстрацii:
2.1,. Забезпечити виконання Комплексного плану робо,ги з кадрами на
2018 р.
2.2. Вжити заходiв в установленому законодавством порядку щодо
вiдповiднiсть з чинними нормативно праI}овими актами
приведення
розпорядчих документiв з питань управлiння персонаJIом.
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3.

Рекомендувати MicbKoMy

та сiльським головам у

межах

компетенцii провести аналогiчну роботу з вищезазначених питань.

4. Керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii Cyxapro Д,С

направити витяг iз протоколу з зазначеного питання вiдповiдалr,ним особам,

Голова paйolIlloi державIIоi
адмiнiстрацiТ

t}.I.

ромАх

