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хАрк{tsськок оБлАстr

ЕЁ,ятяг з FtрФтФкФлу

с

трАцIя

frъ 5

виiЪного спiльЁ{ФгФ за*iдаиЕЕж ý{Флегi'liýарвЙшкiвеькоТ райOннOТ державноi
адмiнiстращflТ та зборiв аде{iЕ{Йс,Ерfr тивц]{Ф-гФсшФдарськOго активу
БарвЁкакiвськогtэ райошу
"--'-"J ,-rylr Zal? /,a/-avi/e
вiд 29 грудня 2015 р"

2. ЕХро зетверд}кенжtr сýýЕ{ску осЁ6, ждФ рекФмещдФtsанi для участi у
кOЕкурсF{ому вЁдборй д* ЕtахqiсъналькtоТ ак*декfi.l дер?кавнGго ушравлiння
шри Гdрезе{дентФtsi Укра'iкli.{

кýа

ýsвчак{Е{я в 2ФХб рощi

Враховуюч!{ tsимеги {lоложеннff ilро прийом слухачiв до НацiональноТ
акадел,riТ державнсгФ уilравлiння lтiзи Г{резидентOвi УкраiЪи, затвердi{tеногФ
i]ocTaнotsoto Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 01 квiтня 2аХЗ р. JtГэ 225 та
[Торядк1, прийому на навчання за освlтньо професiйною програмtr}o
пiдготовки магiстрiв за спещiальнiстто <<fiержавна служба>> галузi знань
<<f,ержавне упiэавлiння> та праIдевлашIт.чвання вигlускникiв, затвердженогс!
цостановоrо Кабirтету Iv{iHicTpiB УкраТни вiд 29 липня 2а09 р. JФ 789 ( зi
змiчами) сгliльне засiдання колегjТ БарвiнкiвсъкоТ районноТ державноi
адмiнiсщэацiТ та зборiв адьтirзiсщзативно*госпсдарського активу району
вирiлt_lи;iо"

1. Рекомендуtsати дiля 1.ча*тi в KоHкvpcrionr_"- вiдборi (заочна

форма.

навчання) до Харкiвськi}га регiона-гlьнOго irястиryту держаЕного управлiння
НацiональноТ АкадемiТ д9р}кав1-Iогс уfiравлiння lтри ifрсзидентовi УкраiЪи:
СИШДýО Олексавдра &4иколай;OтJр{ча. гс}jlов}{Фго спецiалiста вiддiлу
r.оr{iальних коtипенсацiiт та гiеlэ,;овiфiкащлТ yгrрав"iliння соцiадьного захиOт\'
ца,селешня

аiэвiнкiвсъкоТ р ай;онноТ дер}каЕнсТ адrrяiнiстралдiТ,
tO рiя fuýиколайовича, адмiнiстратOра районноТ державноi
адмiнiстрацiТ,
якi зарахованi де кадрOвGгg -рfiзерЕу на 2а16 piK на посаду першог0
застуцника голФви районгтоТ дfiр}еавноТ аднлiнiстрацiТ (1\,- категорiя пссад).
ý

Т'РУБЧАН{FiА

'

ч-l:лttJР
кадровоТ роботи апарату-раiаонноТ держаtsЕrФi адтr,tiнiстрацiТ
'а^",-^эу
{ О.11о.глiiiiук):
2"1, " {Тiдготува.ти псlэе",лiк необхiднрtх док;;мелtтiв для EcTyI]y та
кроiнфорft,,fуЕати вiддliд lсалровслi робсти об"lrасноТ держаtsFIоТ адмiнiстрацiТ ;,z
з алзначеi{i чинниiч,t з акон0 щавстЕо&1 з ерллiн и
З.2" За iriдсзzьяками сttiль-ti*го засi;дання у;олегiТ ýapвir-rKiBcbKoT районттоТ
Дср}кавнс}Т адlлiнiсз:раlliТ та з6*рirз адм"iнi*r-.раl]rilзна-госiiодарського актиtsу
L.

"

райоЕу Ьiдгоryвати пiэоект розшорядженIuI з питання "Про затвердження
списку осiб на встановленi обсяги мiсць
прийому до Харкiвського
регiонального iнституту НацiональноТ академiТ державного управлiння при
Президентовi УкраiЪи у 2016 роцi ".

[Iерший заступник голови районноi
державноr адмrнrстрацll
Су"ар
Полirцук

о.с. Калiнiн

