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7. Про стан впровадження у районнiй державнiй адмiнiстрачii
Закону Украiни вiд 10 грудня 2015 року ЛЬ 889 - VIШ ..Про державн\,
службу>>

01.05.2016 р набрав чинностi Закон Украiни вiд 10 грудня 20l5 року ЛЬ
889 - YIII <Про державну службу>.
З ме,гою якiсного впровадження вимог зазначеного Закону УкраТни Kl lpo
ДеРЖаВнУ слУжбу>> у раЙоннiЙ державнiЙ адмiнiстрацiТ протягом ,гравIlя
листопада 20Iб здiйсненi наступнi заходи:
04.05.2016 вiдбувся ceMiHap щодо першочергових KpoKiB впровадження
Закону УкраТни uПро державну службу> для керiвникiв окремих структурних
пiдроздiлiв та осiб, на яких покладенi обов'язки по забезпеченнIо IIитань
управлiння персоналом;

враховуючи доручення голови XapKiBcbKoi обласноТ державноТ
адмiнiстрацii вiд |4 червня 2016 року М 0I-28l45ЗЗ <Про забезпечення
рацiонального використання бюджетних коштiв та оптимiзацiТ чисеltьностi

працiвникiв структурних пiдроздiлiв обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ та
раЙонних державних адмiнiстрацiй>, оптимiзовано структуру, розроб;lений
штатниЙ розпис апарату раЙдержадмiнiстрацii cTa[IoM на 01.07.20lб
НаПРаВЛениЙ До облдержадмiнiстрацiТ на погодження ,га за,гвер/l/кс}tttя ( lЁ
штатних одиниць - скорочено в апаратi - 5);

аналогiчнi заходи здiЙсненi в

структурних

пiдроздi;rа,х

райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до розпоряджень голови районноi державноI
адмiнiстрацiТ вiд 08 лигrня 2016 р. J\Ъ 168 <Про структуру районноТ деряiавноТ
адмiнiстрацiТ>, вiд 08 липня 2016 р. JФ 191 - к <Про введення в дiю штатних
рОзписiв пiдроздiлiв Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiс,грацiТ>. на
ВИКОНаННЯ Ста'гтi 51 Бюджетного кодексу УкраiI"tи, з MeToIo eKoHortiT
бюДжетних коштiв.,Оптимiзовано структури пiдроздiлiв, скорочено разом 4
штатнi одиницi.
Пiсля оптимiзацii структури iз 102 штатних одиниць з€lJIиши.тlося 93.
скороченi 9 штатних одиниць ( 5 - апарат; 4 - cTpyKTypHi пiдроздiли).
Пiдготовленi проекти розпоря/"{жень голови райдержалмiнiст,рашiТ rrpo
ЗаТВеРДженНя Регламенту раЙонноТ державноТ адмiнiс,граrtiТ; IIро розtlоlti:i

обов'язкiв; Положення про апарат райдерrкадмiнiстрацii; Положення гrро
вiддiл управлiння персоналом апарату райдержадмiнiстраrдii; Поло}кення про
вiддiл lliловодства, контролю, мобiлiзацiйноi та режимно - секретноТ роботи
райдержадмiнiстрацiТ; Положення про вiддiл фiнансово господарського
забезпечення райдержадмiнiстрацii; Положення про вiддiл fiержавноr,о
реестру виборчiв раЙдержадмiнiстрацii; оновленi положення новостворених

структурних пiдроздiлiв ;
розробленi Правила внутрiшнього службового розпорядку; BcTaHoB;terIi
ранги та надбавки за вислугу poKiB; розпорядженням голови райогrrlоТ
державноТ адмiнiстрацii вiд 24 жовтня 2016 року J\Гч 262 * к з?твер/lжсItс
Положення про премiювання державних службовцiв категорiТ (Б) i (В)) l;1
працiвникiв апарату районноi державноТ адмiнiстрацii, структурних
пiдроздiлiв районноi державноI адмiнiстрацiТ, призначення яких здiйснюс,гься
головою районноТ державноi адмiнiстрацii.
Разом з тим, з метою подальшого якiсного забезпечення реалiзашiТ
завдань у сферi державноi полiтики з питань управлiння персоналом у апаратi
,га структурах пiдроздiлах
у
районнiй державнiй адмiнiстрацii вiдповiдно до
вимог чинного законодавства, спiльне засiдання колегiI районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiстративно господарського активу району
вважас за необхiдне:
1.Першому заступнику, заступнику голови, керiвнику апарату районноТ
державноТ адмiнiстрацiI, керiвникам самос,гiйних структурIIих пi.lдрозlliLriв
забезriечити безумовне виконання законодавчих та норматиtsно - правоI]llх
aKTiB щодо tIроведення конкурсу на замiщення вакантних посал державI]их
службовцiв, призначення на посади та звiльнення
посад державних
службовцiв, керiвникiв пiдпорядкованих органiв, установ та органiзацiй.
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2. Начальнику вiддiлу управлiння персоналом та юридичноi

робо,ги
апарату раЙонноТ державноi адмiнiстрацiТ, керiвникам структурних пiдроздiлiiз
районноТ державноi адмiнiстрацii:
2,|. Забезпечити виконання Комплексного плану роботи з кадрами на
20|6 р.т,а розробити проект аналогiчного плану на20|7 р.
2.2. Взяти пiд особистий контроль питання пiдготовки та пiдвищенt]я
квалiфiкацiТ державних службовцiв, створення н€шежних умов для прос\,вання
Тх по службi, органiзацii та проведення KoHKypciB на замiщення BaKai{TItI1.\
ПОСаД категорiЙ <<Б>> та ((В)), своечасностi присвосння раrrгiв ,I,a Bclai{ol].lcllli):
надбавок за вислугу poKiB.
2,З. В обов'язковому порядку придiляти належну уваг} rri:бор1
кандидатур до Харкiвського регiонального iнституту НацiональноТ aKa_l.,rril'
державного управлiння при Президентовi УкраТни на навчання пiдготовкtt

магiстрiв.

2.4, Вжити заходiв в установленому законодавством порядку tцо;tо
приведення у вiдповiднiсть з чинними нормативно правовими актам[1

розпорядчих документiв з питаI-Iь управлiння персоналом.
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З. Рекомендувати MicbKoMy та сiльським головам
IIровести аналогiчну роботу з вищезазначених питань.

у межах

колtпетенttiТ

4. Керiвнику агIарату районноi державноi адмiнiстрачiТ

направити витяг iз протоколу з з€вначеного

Голова районноТ державноi
адмiнiстрачii
Сухар
[Iолiшlук
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ромАх

