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paйorlrroi держаtзlltli
виiзного спiльIIого засiдаIlIrя колегii БapBirrkiBcbkoi
ак,I,иву
адмiнiстрацii та зборiв адмilriстративно-госшодарського
Барвiшкiвського району
вiд 21 вересня
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3.ПросТанроботиЗПерсоIIаЛоМ'Забезпе.tеllпяВIIроВа1,1ЖеtIIIflУ
вiд 10 грулtIя 2015 року
державнiй адмiпiстрачii_Закону Украillи

районнiй
ПЪ ВВg

- VIIi

<<Про

державlIу службр>

2015 року J,Гч
01.05.20'6р набрав чинностi Закон Украiни вiд 10 грулня
S89 - VIII кПро державну службу>,
Закоrrу УкраТrrи. <ГIро
З метою якiсного впровадження вимог зазначеItого
звi,гtIоr,о
,державну службу> У районнiй державнiй адмiнiстрацiт протяi,ом

здiйснеНi,.оояднi заходи ,Ъ оrrr"*iзовано структури rriдроз/цi:riв, 9з,
зыlиruиJtося
пiсля оптимiзацii структури iз 102 штатних одиниць

гrерiодУ

скороченi 9 штатних одиницu ( 5-- апарат; 4 - структурнi.пiдроздiли),
10,12, 2015
керуючись статтями б, |'7,зg,4j закону укратни вiд

Jyc

889

*_

гоJlоl]I4
VIII кПро державнУ службу> затверджене розпоря/{ження
rriлроз:цiзriв

,rрuйu""кiв апарату та струк,гурrrих
райдержадмiнiстрацii, якиМ
попереджено пiд особистий rriдrrис rrpo змirrу
районноi д.рп,u""Оi адмiнiСтрачiТ
i.ror""" умов державноi служби;

керУЮЧисъ.сТ.39Зuко"УУкраiнивiд10.12.2015\Г9889.чIIIкIIро
державних слух<бовцilз,
державнУ службу>, ПорядкоМ присвосння рангiв

вiд 20 квiтtlяt 2016 року
затвердженим ,rо.ru"ооою Кабiнеiу MiHicTpiB УкраТни
службовцiв та сrtiввiдноIII9нIIя
N 306 кПитання присвоення рангiв державних
осiб шцiсt{еtзогtl
мiЖ рангамИ державних службовцiв i рангами посадових
,га itiшtиMlt
самовряДування, вiйсъковими званнями, дипломатичними ранl,аNIи

розпор,lдженIIя
званнями)
розробленi
державним слуrкбоl]I{яN{,
райдержадмiнiстрачii про пр".uо."ня рангiв
спецiальними

I,оJIоlзi,I

Bttecetti

необхiднi змiни до таких розпоряджень;
sz Закону УкраТriи вiд 10.12.20l5 }lb B89-Vl1l
керуючисъ ст.46,50,п.1
"i.
с,ltужби,
кПро державну службу>, Порядком обчислення стажу дсржавLIоТ
вiд 25,0з, 2016 }I9 229
затвердЖениМ rrо"ru*rо"ою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
l]po I]cTall()l]лellll,t
po.poOn."i розпоряДження голови райдержадмiнiстрацiТ
якi постiйно oHoBJIIoIoTbc,I;
надбавоК д.р*u"пriм службОвцяМ за вислугу.рокiв,
вжи,ги
керiвникам окремих структурних пiдроздiлiв рекомендо]]ано
аналогiчних заходiв.
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Разом з тим, з метою подальпlого якiсного забезпечеIIIIя
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рсалiзаrtiТ

аrtа;lа,гi
завданЪ у сферi державноi полiтики з питань управлiння rtepcollaJloМ у
та у стрУктураХ пiдроздiЛах райоНнiй державнiй адмiнiс,iрацii BiдrroBi/(trcl l(o
вимог чинного законодавства, виТзне спiльне засiдання Ko.;teгiT paйclrlrroT
господарського ак,гиl]у
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно

-

державноi
району вважас за необхiдне:

1.ПершоМу заступНику, засТупникУ гоJIови, керiвнику апарату райоr-rноТ

rriдроз.lti,lriв
державноI адмiнiстрачii, керiвникам самостiйних струкl,урIrих
забезпечити безумовне виконання законодавчих та норматиI]IIо - праI]оl]их
aKTiB щодО проведеНня конкурсу на замiщення вакант}Iих l]оса/д державIIих
службовцiв, 11ризначеннЯ на посадИ та звiлънення з пocai ц держаI}I{их
службовцiв, керiвникiв пiдпорядкованих органiв, установ та орr,анiзаuiй,

2. НачаЛьникУ вiддiлУ угrравлiНня персОналоМ та IориlцичrtоТ

робо,ги

пiдроздi,lliв
апаратУ районноi державнОТ адмiнiСтрацiТ, керiвникам с,l,рук,l,урних
районноi державноi адмiнiстрацii
2J. Забезпечити виконання Комплексного планУ роботИ з ка/(раМи rla
20:17 р. та розробити проект аналогiчного плану rra 2018 р.
,
2.2. Взяти пiд оЪобистий контроль питання пiдготовки та ltiдtзишеttItя
квалiфiкацii державних службовцiв, створення наJIежних умов дjIя просуваr{Iш
службi, органiзацii та проведення kogkypciB на замiщення вакантних
:

iх по

посаД категорiй ((Б)) та <<в>>, своечасностi присвоенЕIя рангiв та BсTaI]OBJIсI{ILI
надбавок за виспугу poKiB.
2.з. В обов'язковому порядку придiляти належну yBal,y lllll()opy

кандидатур до харкiвського р.riоп-uного iнституту НацiОrrа:lЬНОТ
на навчаIiIIя tti/(t,о,говки
державнОго yпpaBni""" .rр" Прaзидентовi Украiни
магlстрlв.
2.4. Вжити заходiв в установленому законодавс,гвом IIор,Iдку lllo/lo
ак,гами
приведення у вiдповiднiсть з чинними норма,гивIIо правоI]ими
персошаJIом.
розпоряДчих документiв з питань управлiння
аКаДеМiТ

3.

Рекомендувати MicbKoMy та сiльсъким

I,ojIoBaN,,I у
компетенцii провести аналогiчну роботу з вищезазначених питаI{ь,

4. КерiвникУ

McжLlx

апаратУ районноi державноi адмiнiстраilii Щ,Сухарtо

направити витяг iз протоколу З зазначеного питання вiдповiда;lьним особашt,

Голова районноi державlrоi
адмiнiстраuii
Uyxap
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