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б. Про стан роботи з кадрами, органiзацiю розвитку персоналу в
мiсцевих органах виконавчоi влади.
Робота

з

кадрами у Барвiнкiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ
Протягом звiтного перiоду 2014 року та I кварталу 2015 року була спрямована
На ВИКОНання Законiв УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, <Про
ДеРЖаВНУ СЛУЖбУ>, iнших нормативно - правових aKTiB та Комплексного

плану роботи з кадрами.
ОСнОвними прiоритетними напрямками вдоскон€lJIення системи роботи
з кадрами е:
РОЗВиТок кадрового потенцiалу державного управлiння (покращення
просування кадрiв, удосконалення
РОбОТИ ЩОДО пiдбору, розмiщення
ПЛаНУВання кадрового забезпечення, формування кадрового резерву i його
НаВЧаНня, оцiнювання
стимулювання дiяльностi кадрiв, навчання i
пiдвищення квалiфiкацii державних службовцiв );
- ПОКРаЩення iнформацiЙно-технологiчного i технiчного забезпечення
кадровоГо потенцiалу державного управлiння (застосування бiльш ефективноТ
ОРГаНiЗаЦiЙноi та обчислюв€lJIьноТ технiки, рацiона_lriзацiя документообiгу та
дiловодства, вдоскон€Lпення процедур пiдготовки i прийняття управлiнських
рiшень);
- вдоскон€Lпення стилю керiвництва (створення здорового клiмату в

-

i

i

колективi, пiдвищення культури i професiйного рiвня прийняття рiшень i
доведення ix до виконавцiв, змiцнення виконавчот дисциплiни).
З МеТОЮ пiдвищення рiвня забезпечення реа_гliзацiТ завдань у сферi
державноi кадровоi полiтики, визначених актами i дорученнями Президента
УКРаiЪи, спiлъне засiдання колегii районноТ державноТ адмiнiстрацii та зборiв
адмiнiстративно - господарського активу району вважае за необхiдне:

1.

Заступнику голови, керiвнику апарату районноi

державноТ

адмiнiстрацii, нач€шIьникам самостiйних структурних пiдроздiлiв забезпечити
безумовне виконання законодавчих та нормативно - правових aKTiB щодо
проведеНня конкУрсу на замiщенНя ваканТних посад державних службовцiв,

|/

призначення на посади та звiльнення з посад державних службовцiв,
керiвникiв пiдпорядкованих органiв, установ та органiзацiй.

2. Завiдувачу сектору кадровоi роботи апарату

районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ, керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ:
2.|. Забезпечити виконання Комплексного плану роботи з кадрами на
2015р.

2.2. Продовжити практику стажування

осiб, якi претендують

на

зайняття посад державних службовцiв з метою набуття практичного досвiду
перевiрки професiйного рiвня та дiлових якостей.
2.з. взяти пiд особистий контроль питання пiдготовки та пiдвишIення
квалiфiкацii державних службовцiв, створення н€Lпежних умов для просування
ix по службi.

3. Рекомендувати MicbKoMy та сiльським головам провести аналогiчну

роботу з вищез€вначених

4.

питань.

апарату районноi державноi адмiнiстрацii Щ.Сухарю
направити витяг iз протоколу з зазначеного питання вiдповiдальним особам.

Керiвнику

Голова районноi дерясавноi
адмiнiстрацii
,1_.-1

',,|/,,,
Clxap ,,,-,"
Полiщук : r4,.-

B.I.

ромАх

