
чут1ъ !{р ./ 6-

11ро стан реал1зац!| дер)кавнот
кадрово| пол!тики у 9уц1вськ1й
районн!й дерлсавн!й адм1н!страц!|

3 метото забезпечення реал|зац!| завданъ у сфер| дертсавно| кадровот

пол|тики, визначених законами 9кра!ни, актами |!резидента укратни та

(аб|нету й|н|стр1в !кра!ни, кер)'}очись статтями 6' 39,41 3акону 9кра!ни <[[ро

м|сцев! 
' 
дерхсавн| адй|н1сщап1!, та врахов}']очи р!плення колег|! районно!

д"рж**о| йм|н|страц1} '' Р'д, ,,' робот| з калрами при районн|й дерхсавн|й

адм!н|сщац!] в|д 28 с|':ня 2014 року:
1. |_1алравити дов|дку <|1ро стан реал1зац1] дер:кавно! кадрово! пол|тики у

9цу!вськ|й районн|й Аержавн|й адм|н!страш|!) кер1вникам струкц?них
,йЁо.д|л1в ра1;онно! державно! аАм|н|страш|'{ для вжиття в1дпов]дних заход!в'

2. 11ертпому засцпнич, засцпникам голови' кер1внич апарац'

кер|".,ик# "'р1,*'ур"й, 
п1дрозд|л!в районнот державнот адм|н|сщац1|

,^б"''"''', т1еухильне виконання 3аконодавчих та нормативно-г!равових акт|в

щодо проходження дер>кавно! слу>кби,'тинного трулового законодавства'

Рекоменлувати с|льсъким, селищпим головам вживати аналог1чних

заход!в.
3. 1{ер|вникам сщуктрних п|дрозл|л|в рйонно| лержавно| адм|н|страш|!:

3.1. йровести айал|з стану реал!зац|! дер>кавно! кадрово] пол!тики у
п|дрозд|лах та надати його до в|дд|лу кадрово! роботи апарату районно!

чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм[н|стРАц1я

хАРк|всько1 оБ.]!,Аст|

РозпоРяд)|{шння

2014дер;кавно| адм|н|сщац|! до 10 березня 2014 року для ро.згл'1ду на наступному

заЁ|данн| Ради по робо'| з .'дра', при районн|й лержавн|й адм|н!сщац1]'

3.2. 3д|йснити заходи щодо виконання план!в-щаф|к1в п!двищенття р|вня

профес|йно! компетентност| державних слуясбовц|в за ран1тпе наданими

пропозиц|ями.
3.3. !зяти п|д персональну в|дпов|дальн|сть та посилити роботу шоло

за.'|)/чення дер)кавних службовц1в до унаст! у шор|нному 8сещрансъкому
конкурс| <1{раций державний слу:кбовець>.

- 
3.4. А.'и"|.у"ат', увату на стимул-товавн| дер)кавних сл1окбовц|в на

здобуття друго{ вищо! осв|ти за спец!альностями галуз| знавь ((дер)кавне

управл|ння>.
3.5. Б;кивати заход|в щодо ефективного використання ос|б' зарахованих

до кадрового резерву на посади державних службовц1в'

4. [оловному спеп|ал|сту з питань запоб|гання та виявлен!]я корупцп

районнот дерхавно? адм|н|страц|! [егтярьову 8',{':

наступному



4.1. Актив|зрати роботу, спрямоваяу на зд|йснення превентивних

заход!в щодо проф|лактики скоення коруп{|йних правопору]1ень дерхавними

5.1. 9зяти п!д персональну в|дпов!дальн|сть дощимання вимог :гинното

тудового законодавства, .'.,''''д*""'"' про дер)кавну спР{{бу та запоб!гання 1

5.Ёаналънику управл1ння
лержавно1 алм1н!с раш!| Рал1 8'1.:

|олова районно1 дерэкавно!
адм1н|страц|!

агропромислового розвитку раионно1

в.в.лоБойчвнко

протил|то корупц|! у стр1'ктурному п1дрозд1л1.

5.2. [фотувати 
_ 

1нформап|то про стан реал|зад|1 дерэкавно! кадровот

пол|тики в управл|нн| 
_ 

ащопромислового розвитку районнот держав|{от

адм|н1сщац1| та усунення недол|к|в, виявлених п!д эас перев|рки апаратом

р'й'",'| д"р*',"'1 адм|н|сщац|! 26.06.2013, для розгляду на зас|лаян| Ради по

роб''| . калр'*, .'ри районн;й державн|й адм|н!сщац|! у березн| 2014 роч'' 
6. Ёачальни*у 11дд;,у кадрово! роботи апарату районно| державно!

адм !н !с': раш!{ [!рялш! 1.Ф.:
6.{.3осередити особливу увату на питаннях добору кандидаттв на

навчання у 2б14 рош1 до !арк|вського рег|онального |нституту державного

управл|нн! Ёац|онально1 акалем1! дер;кавното управп!ння при [1резидентов1

!кра|ни та )(арк|вського нац|овалъного економ|чяого ун|верситету'
6.2. 1нформувати голову районнот державно! адм|н1сщац!! про виконання

розпоряд)кення через сек'1'ор конщолю аларату районно| державно|

адм!н!страц|! до 25 грулня 2014 року.
7. 1{онтроль за виконанням розпорядження покпасти на кер1вника апарату

районно! державно! адм|н!сщац|! 1{овт1тт 1'}Ф.


