
1. 11ро п!дсумки роботи !з звер}|е!||{ями громадя|| у {угу|вськ!й
райопн1й держ(авн!й адм!пп!страц!! за 2018 р|тс

3аслухавшти та обговоривтши !нформац|то про п!дсумки роботи 1з

зверненн'1ми щомадян у 9угу|вськ|й районн|й дер>кавн|й адм|н1страц|| за
2018 р|к, колег|я районно| державн0| адм|н|страц|| в|дм|нае, що робота 1з

зверненн'1ми громадян у 9угувськ|й районн|й державн|й адм1н|страц1]
ведеться на н€|ле)кному р|вн|.

3а 2018 р1к на адресу районно[ дер)кавно] адм|н1страц|| над|йштло
745 звернень громадян. ъ{ерез органи влади над|йтпло 292 звернен1{я.
Безпосередньо в|д громадян _ 462: особиото * |97; на особистому прийом1 _
233; потшто}о _ 23. (р1м того, отримано 9 елет<тронних зверне1ть

3а зв|тний пер|од не надходило )кодт]ого повтор1]ого зверг1ент]я'
зареестровано 8 Аублетттих звернень. 3 набол|лими питаннями 3аявники
звернулися до р|зних г|лот< влади. Бс|м громадянам були гтадан| винерпьт1

роз'яснення 3 приводу пору1шених питань.
3 урахуванням коле1{тивних зверне|]ь до районно? держатзтто| адм1тт|страц1|

звернуло оь 2527 щомад'{н. 3от:и пору1шили 7 7 6 р|зноман|тних питань.
Ёайб1льтш характерними' з якими звер'галиоя громадяни, були шитаг1г1я

соц|ального захисц населення _ 3|7 та житлово-ко\,гунально:ю господарства _
285.

1акож з€!ли1ша}оться актуальними питання ащарно| пол|тит<и 1 земельних
в|днооин _ 51; транспорту та зв'язку 1охорони здоров'я _ по 18; д1яльност|
орган|в м|сцевого самовр'1дування _ 16; забезпечення дотрима1-1ня за1{онност| та
охорони правопоряАк}, реа"т:!зац|я прав | овобод громадян _ |4; осв|ти, наут<ово|,
науково-техн|нно|, !нновац|йно| д|яльност| та |нтелет<туально| влаоност|,
житлово| шол|тики _ по \2; с|м'\, д|тей, молтод|, гендерно| р|вност|, ф1зинно|
культури | спорту 9; ет<оношт|.тт:о|, ц!ново!, 1ттвестиц1йно|,
зовн|тшньоеконом|нно|, рег1оттально| пол!ти;<и'[а буд1вництва, тт1дприсмництва -
6; д|яльност| м|сцевих оргат:1в вит<оттавчо| влади, 1(ультури та т<ультургто|
спадщини, туризму _ по 4; ет<олог||, природ|{их ресурс|в _ 3; гтрац|"га зароб|т:то|
плати _ 2; 1нтл\ питання - 5.

,{о 9угу!всько| районно| державно| адм|н1страц|| прот'{гом зв1тного пер|олу
над|йтшло скарг - 10, заяв (т<лопотань) _ 7з5 '



2

Б|дпов|дно до ооц|ально-профес|йного стану заявнит<]в за 2018 р1к до
районно| дерх{авно| адм|н|страц|| звернулося пенс|онер|в * 338, роб!тнит<!в - 54,

15 . ?:г!рацгвни5!в бюАжетно| галуз1 _ 26, в1йськовослужбовц|в - 5, п|дприсмц|в _ 2,
безро6!тнцх -'35, 1нтших категор1й _282.

3а зв|тний пер|од в|д ветеран|в в!йни та лрац|, |нвал!д|в, непрацездатних
ос|б, а тако}к ос!б, що постраждали в|д авар|? на 9АР€, багатод|тних с|мей,
одиноких матер|в та |нгших громадян, як| потребутоть соц|а.гтьного 3ахиоту та
п|дтримк и, над|йллло 2 53 зверн ення.

' |[ротягом 2018 р9щ 1з',загально| тс|лькоот| звернень, 11(Ф ттад|й:пли до
районно| дерх{авно] адм1н]страц!|, 90 3вернень вир1тшено ш0зитивно, на
261 звернення надана м"атер|альна допомога' на357 _ надан1 роз'яонення зг|дгто
з чинним законодавотвом' 2 зверненн;т в1дт<ли1(ано автором. |1а даний чао в
стад|| розгляду перебувае 24 звернення, 10 3вернень т:ад|слагто за нале>кн|отто
|нтшим органам виконавчо| вттади чи м1сцевого самоврядуваь{1-1я у стро1( зг|дно з

3аконом }кра|ни <|{ро звер1*ення громадян).
Бажливим заходом реал|зац1| констицш|йного права громадян на

зверненн'1 е такох{ осо6иотий прийом громадян. {о унаст| в оообиотих
прийомах громадян т<ер|вництвом районно| дер)кавно| адм|гт|страц||, у тому
числ| ви!зних, обов'язт<ово заг|ро1шу1оться т<ер|вттики структурних п|дрозд|л|в

районно| дерх{авно{ адм1н1страц|| та слухсб райот:у. 3а 2018 р|т< г{роведег{о
115 особистих прийом|в (з них 40 ви|зних), на яких прийн.ятто, з урахуванн'{м
колективнтгх зверн ень, 222 громадянина (на ви|зних _ 1 1 5, на м1сц1 - |07).

3г|дно з щаф|ком особистих прийом|в громадян т<ер1вгтицтво районно?
дер)кавно! адм!н|страц|| сп|лт<уеться з ме1п1(анц'{ми району 1]е ли1ше за м|сцем |х
проживання' а й за м|сцем роботи. 1_{е забезпенуе мо>клив|стт' громадяг1ам
звернутися до кер|вництва району з набол|лими |7ита1-11{'{ми, }1е витра!1а1оч}1

робоний час на по|здки спочат1{у для за|7иоу на прийом, а т:от!м безпосеред!]ьо
на участь у ньому.

|{итання щодо роботи |з зверненнями громадян пост1йгто 3аслухову1отьс'{
на зас|даннях колег|| районно1 деря{авно| адм|т-т|отрац||.

Ёа виконання пун1(ц 3 !тсазу |{резидента 9кра|т:и в|д о1.02.2008
.]ч[р |0912008 <[!ро пертшонергов| заходи щодо забезпечен1-1я реал|зац1|'
та гаранцвання конституц!йного права на звернення до оргагт|в державно|
влади та орган|в м|сцевого самоврядування) при районн|й державн|й
адм!н|страц1| прац}ое пост]йно д|тона ком|с|я з питань розшт'{ду звернень
громадян. 3а зв!тний пер|од було проведе}1о 11 зас1датть т<ом|с|?, в тому
числ| 3 ви]зних, на яких роз1шянуто питан1]я' що ви1(ли1(а1Ф11, 9Ф(!альну 1'1апруги

та потребутоть моб1л|зац|| реоурс1в та зусиль орган1в ви1{огтавчо| влади р|зного
р|вня | орган|в м|сцевого самоврядування

фя оперативного реагування на пита!1ня, ят<| црбу1оть ме1шт<агтц|в райот_ту

розпорядженням голови райогтно| дер}кавт{о| адм1н|отраш|| в]д 03.06 .2016 $у 252
в районн1й дер>кавн1й адм|гт1страц|| оргаьт|зова|{о робоц телефоттно| <гаряио|
л|н1|>. 3а20|8 р|к на не| над|йтшло 27 дзв|нт<|в в1д ме1]]каг1ц1в райогту.

Фдн|сто з форм сп1лщвання з щомад янами в райогтн|й дерх<авгт1й



3

адм|н|страц|| с телефонний зв'язок з населенням <|{ряма л|н|я>, яких за
поточний пер|од проведено 10. ]ема оп!лкування заздалег|дь доводитьс'1 д0
:йлой1.медшка,ттш|в району нёрез |нформац|йну газету <Б|сгтит< 9угу|вщини)) та
оприлбднена на о.ф|ц1йному веб- сайт1 районно| державно| адм|гт| страц||.

9 районн|й дерэкавн|й адм|н|отрац|? створено належ}11 умови для надання
квал|ф1ковано? допомоги громадянам з правових питань. Бпродовж 11 м!сяц|в
20|8 р'оц до громадсьт<о| приймальн| з надан:т1я безоплатно| перЁигтно| правово|
допомоги {угу!'йько| райойно] державно| адм1н|страц||, граф|к роботи ят<о]

затве'рд)кено розпорядх(енн'{щ, голови районгто| дер>кавно| в1д 29.|2.2017 $р 4б3,
звернуло ся 24 ме1пканця 9угу|всь1(ого району.

[ля забезпечення реал1зац|| конотитуц!йних прав громад'{1] 11а зверь1ент{'| та
особистий прийом, обов'язкове одерх{ання обгрут-ттовано] в|дпов1д|,
неухильного виконання норм чинного законодавства про 3вер11ення громад'{г1'
колег|я районно| державно| адм|н|страц|| ввах{ае за необх!дгте:

1. |{ертшому заступ}!и1{у' заступ1-1и1(у голови' т<ер|вгтит<у аларату райогтгто|
дер)кавно| адм!н|страц!|:

1.1. €прияти зростанн1о показнит(а позитивно вир!тпет;их т|итань,
з€вначених у зверненнях.

1.2. 3вертати увагу на вир|тшення питань' пору[шених у 1{оле1(тивних
зверненн'1х' та пер1почерговий розштяд звер1{ень, у яких г{ору1путоться проблеми
соц!ально незахищених верств населення | ост6, ят<| матоть особлив1 заолуги
перед !крайото, обов'яз|(ове роз'ясненнят за'{вни1(ам пор'{д1{у о01(аржен1]'1
лрийнятих р|тшень в!дпов|дтто до вимог чинного за1(онодавства'

1.3.3абезпечити належь1у взасмод|то дерх(авних орган|в влади та оргатт|в
м|сцевого самоврядування з мето1о оперативного | всеб|чт;ого вир|тпення' в
ме}ках повн0ва}кень' г|ит&11[,, 3 якими зверта1отьс'{ громад'\|\и на особистому
прийом!.

1.4. Бжити додат1{ових заход1в щодо вдос1(ог1ален1]я роботи |з зверт-те}11{яп,{и

щомадян, особливу увагу придтлити оргагт|зац|| систематичних зустр|ней з
населенням як безпосередньо на м|сцях' та1( | нерез заооби масово| 1нформац||'

2. 1{ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дер>кавтто| адм|гт|страп1|:
2.1.3абезпечити дотримання вимог 1нструкц|| з д|ловодства за'

зверненн'1ми щомадян в органах державно| влади | м|сцевого самоврядува1]}1я,
об'сднаннях громадян, на п|дпри€мствах' в установах, оргагт1зац1ятх, незалея{но
в!д форм влаоност|, в засобах масово| |нформац1{, ят<а 3атв9рдх{ена постаново1о
1{аб|нец й!н|стр1в 9кра|тти в|д 17.0\.2018 ]\г9 55.

2.2.3а6езпечити недопущення фат<т|в формального т:|дходу до роботи з

розгляду 3вернень громадя1{'
2.3. |{роводити анал|3 | узагальне1-1ня питань' що 11ору|шутотьоя у

зверненн'1х щомадян, особливо повторних | 1{олективних, ви'{вл'|ти причиЁ1и, що
!х породхсу}оть' вх{ивати заход|в для розв'язання найб|льтп актуа'{ьних проблем.

2.4. !отримуватис'{ вимог чинного 3а1(онодавотва' доручегть т<ер1вттицтва

районно| дер)кавно| адм|гт|отрац|| п|д иас п|дготовки в|дпов1дей за результа1'ами
розш1яду звернень щомадян, що перебуватоть на т<онтрол|.
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з. Рекомендувати ви1(он1{омам с1льсь1(их' селищних рад:
3.1. Бжити аналог|чних заход1в.

'-1 . . ,'33.2^.'.,(т4ц,;робрти 1з зверненнями громадян розглядати на зао1даннях
викон(ошт|в дв|ч] ча р|к _ за ш|дсумками року та шер1шого п|вр|ння.

4. Рекомендувати т<ер|вникам п1дприемств' орган|зац\й та установ району
в)кити нев|дкладних заход|в щодо забезпечення реал|зац!] 1(онстицц|йних прав
щомадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язт<ового
одержання общунтовано|. в!дпов|д|, неухильного ви](онання |-{орм

3акону }кра!ни <<]1ро звернення що]\{адян)." 5. 3агальному в|дд|лу апар?{ц районно| державно| адм1н|отрац||:
5.1. |{роводиту| анал|з | узагальнення питань' що пору1шу1оться у

зверненнях щомадян, особлтиво повторних | т<олективних.
5 .2. 3абезпечити надань{'1 методично] та практично] догтомоги структурним

п|дрозд1лам районшо| державно| адм|н|страц1| '[а 0рганам м|оцевого
самоврядування з питань роботи |з зверненнями щомадян.

5.3. 3д1йсн}овати контроль за орган|зац1сто роботи |з звернен1]ями громадя1_1

в структурних п|дрозд|лах районно| держав]{о| адм|н|страц1|, ви1(он1(омах
с|льських' селищних рад.

5.4. [{|дгоцвати прое1(т розпорядя{е1т11я голови районно? дер;кавгто1
адм|н|сщац|| з означеного питання.

|олова ра йонно! дерэка в пт о1

адм1н1страц!! 1шо!шин

1етяна Фмельченко
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-," 2. 11ро п1дсумки роботи з контроль1|ими докуме||т?!п1и у 1{угу|всьпс1й

районн!й дер)[(ав!{|й адм|тп|страц|! у 2018 рош| та заход}| щодо гпо.гп|пгшеппгпя:

виконавсько| дисципл!пл и

3аслухавтши та обговоривтши |ттформац|то про гт|дсуппт<и роботи з
контрольними документами у 9угу|вськ1й районн|й дер>тсавгт1й адм|н|страц1| у
2018 роц| та заходи щодо пол|пштегтгт-ят вит<онавсьт<о| дисцип"тт|т+и, т<олег'|я

районно| державно? адм|гт|страц1| в|дм|чае, що пита1_{1{'{ ;т|двищегтт-тя р|вгт.ят

виконавсько] дисшипл!ни' забезпеченнят повного та свосчась|ого виконання
3авдань, як| м|стяться в 1(онтрольних до1(ументах, с одним |з оогтовних напр.ятм|;з

роботи районно| дерх{авг1о| адм|н|страц|!'
Анал|з роботи з оргатт|зац|| та ви1(она1{1-1я вимог директ'{вних докумегтт!в

ус|х р|вн|в влади,.. св|дчить про. позитивн| зру1]]ення в.удооко1-{аленн1 форм 1

метод1в орган1зац11 1(онтрол1о за 1х виконанням та зм1ну п1дход1в до оц1н1и р1вг1'1
виконавсько| дисципл!гти, суттсве п!двищення вимоштивост| до безпосередгт1х
виконавц!в за свосчасну та я:<1ст:у реал!зац1то встановлених за]]/-{а{-ть.

Ёа початок 2018 року }та т{онтрол| перебувало 369 докумегтт|в. |1ротятгом

року до районно| дерх<авгто| адм|тт1отрац|| над|йтшло з204 докуп4енти) з 
'тк;4х

1046 взято на конщоль. [х авторами були цен'щы1ьн|, 'геритор1алтьтт| та пц1сцев1

органи виконавчо| влади, органи м|сцевого самоврядуван}1'{' правоохорс:нн| 'га

контрол}отон| органи' де11утати р1зних р|вн1в, були такох{ | тзттутр|пт:-т1 лотсуме|1т'и

районно| державно] адм|н|страц1|.
Белитса к|льк|сть 1(о|{трольних дотсумегтт|в ви1(о]-тувалаоь ::рац1влтикаш,{{'.

районно| деря{авно] адм|н|с'грац|| у стисл| терм|ни. |1ротхг'оьш з-гз|тгтого ;тер|одду

було отримано 425 докуметтт|в з ду}ке стислими терм|т-тами ви1(о1]ан}1я, з 11и,\:

221 _ з терм|ном ви1(онання в|д 1 до 3 дн1в, 204 - в1д 4 до 7 дн]в. !от<уме}1ти :]

|нтпими строками !нформування - 621.
3агалом протяг0м 201в рощ зд|йснтовавс'{ оперативно-техгт|чгтий контро]{1>

за станом виконання 1543 д0чмент|в, а саме 74 розпоряд)1(е11ь та 35 дору{{ень
голови обласно| дер)кавно| адм|н|стратц||, 1 дорунегтгтя заст'у11{-{и1(а голо1]и

обласно| дер)кавно] адм!н|страц|!, 876 л:ист|в та 1нтпих докуштегтт|в обласг:о|

державно| адм|н|страц||, 83 розпоряджегть та 52 доручегть голови районгто|
дерт{авно| адм|н|стращ|}, 3 доручень заступ}титс|в голови районгто1 державгто|
адм|н|страц||, 56 райогтгтих г{рограм, 363 !гтгших доцмегтт|в.

Б|дпов|дно до проведеного агтал|зу роботи з 1{ог1тро]1',]]].1\41.1 до1{ументами ]]

районн|й дер>кавн|й адм1тт1страц|| у з-пз|тному ттер|од1 с'гру{(тур11им1,{
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п|дрозд|лами районно| дер)кавно| адм|н|страц|| було надаг1о з707 |нформац|й

,_(пчяч|экнух т1..остаточних), про ви1(онання 3авдань, зазначегтих у 1(онтрольних
доку,меЁ1а*,:'ц' 

" 
ёередньому складало по 15 |нформац|й щодгтя.

||1сля проведеного мон|торинг}, } зв'.ятзтсу 1з вит<огта[{{-1'{м | затс!нченн'{м
встановлених терм|н|в 1гтформування' в11родовж зв|тттого пер|оду з1{ято .з

контрол}о |289 документ|в, що с|{ладас 80,вуо в|д загальтто| т<|льт<ост|
контрольних дощ/м-ент|в (т!3в), з них: 26 розпоряд}кень та 11 доруче1{ь голови
обласно| дерх<авно| адм|н|сщац||, 50 ро3порядх{ень та з5 доруче}1ь голови
районно? дер>кавно? адм|н!сщац||, 3 доручення заотупни1{а голови районгто|
дерх{авно| адм|н|страт11|, 729 лиот1в та |нтпих дотсумет+т|тз пооадових ос1б
обласно] державно| адм1н|с'грац||, |7 райоът{{их прогр а'м, 418 |гттгтих дот<умент!в
територ!альних орган|в, централь!{их орган1в вит<огтав.то| вла[1и,
правоохоронних та контро.]11о1очих орган!в, звернень дет:утат|тз тзс|х р|вн1в, }
тому числ| внутр|тшн|х дот<умегтт|в рай онгто| дер)кавно| адм|т-т | стр аш ||'

3авдяки |снутон|й оистем1 контрол1о в загальному в1дд|'гт| аг:арату райогттто[
дер)кавно] адм|н|страц1| в тат<|й форм|, 

'|1{ 
|{адання щом1сятнних письмових

перел|к|в виконання до|уметтт1в, щоти)к}1евому нагадувагтгт| 1] письмов|й чи
уон|й форм1 або в те.;тефоттгтому ре}ким|, робота щодо вч.1сн0го 1{о1-1.1.рол]о з.]
виконанням документ|в дас можлив|сть оперативно запоб|гати зривам терм|гт|:з
виконанн я даъ|их дот9мент!в.

з меток) вдосконалення стану виконавсьтсо? дисци;тл1нисистематич1-{о
надаеться методична та прат{тична д0помога стру1стурнипл п|дрозд|лам райогтгто|
державно| адм|н|страц1| щодо доведенн'{ вимог чинного 3а11{о}!ода]]ства 3 11}1.[?}1|,

виконавсько| дисципл|ни та реал|зац|? |х в|дпотз1да.]1ь1]ими особами
безпосередньо на м|сцях | детального окресле1]1_1'{ сиотеми контролто, !1 завда1{ь
та форм | метод|в у св|тш1 нових вимог часу.

Ёеобх|дна увага прид!л:тсться питан1-т'{м орган1зац|| 1 зд:!йс:"л9н}'1'{ т{ог{трол{о
за виконанням доруче1][, голо]]и райоттно| д(ер){авно| адм|гт|страт11|. 1{отттроль с
складово}о частино1о уг{равл|нських фут+кц|й райогтт:о| дер)|{а]]]-то| ад1м|гт1страц||,
саме тому кер|вництво райогтгто| дер}1(ав1]о| адм|т+|страц|| трт{\4ас п|д особистим
конщолем процеси вир|штегтт-тя завда1{ь, ят<| щотих{}1я обговорто1отьс'1 на'
оперативних та роз1пирених !]арадах голови районно| дер){авг{о| адм1гт|страц|| 1

носять тематичний харатстер. } 201в року головото райогттто| дер>тсавт:о|
адм|н|страц|! було проведено 44 тат<их наради, на я{(их розг.]1'гг1уто |42 питаг{{.1я.
3а п1дсумками оперативних та роз1ширених нФад голово1о райоттгто| дер:т<авгто|
адм|н!страц|| видано ст|льт<и ж доручень голови' в ят(их г1адано 593 доручег{}1'1
кер|вникам структурних п1дрозд|л|в районно| дерх(а]3но| адм1н1страц!|,
п!дприемств, установ та оргагт|зац1й району з р|зними терм1ттами вико1]ан{-1я.

|{ротягом 2018 року 'герм|ни, визг1ачег1| за;<огтода1]ст1]0м '!а вста1]овлегл1 в
документах орган{в влади ви1цого р|вгтя, ро3порядже{{1{'{х 

.га 
/(ору1{ег1г1,{х гол]в

обласно] та районно| дерх<ав1{их адм1тт|страц1й, не поруш у |за[\иоь'
Ёа нале;кному р|вгт| зд|йст-ттостьоя орган1зац|я 1{онтрольт-то| фунт<ц|| тат<ими

струкцрними п|дрозд|лами райот-тт-то| дер}кавно| адм1гт1страц||: апара:гом
районно| дерх{авно| адм!тт1страц||, в]дд|лами масових т<омутт|тсац|й, дер>кавно[
реестрац||, з питань }1адагт;-;:л адм1т+|стративттих послуц х{и ш1о1]0-1{ому1-1а-[{1э{10[0

г
|

[

[

1.



з

господарства' буд1вництва та !нфраотру1{тури' секторами ци;з|льного захисту, з

,п'1аЁ} о!_ороццо|, моб|л!зац|йно|, рех{имно-секретно| роботи та взасмод|| з
пРавоохорощими " органами апарату райогтт-то| дерх{ав[1о| адм|гт|страц1|,
{угу?вським районним центром соц|альних слухсб для с1м'|, д1тей та молод1.

€л|д заува)кит!!, 1{Ф ви1(о}1авц|в, як| системно не ви1(оь{у|оть або пору1пу1оть
сщоки розгляду до1{умент|в гтемае. 1раплятоться поодинот<| ви11ад1(и пору1пеь{н'{
внутр|'тпнього коцщол1о, а 1акож пору1пег11{я вимог 1ттструт<ц]! з д|ловодства, в
частин1 оформлення та складаЁня до1(умент|в, але загаль1{им в|д)ц1лом апарату
районно| державно| 'адм1н|страц|| пост|йно вжива[отьс'{ заходи дл'\ |х
недопущеЁня та щоп'ятниц| це питання розгл 

'|'даетьоя 
на 1_1арад| у т<ер|вни1(а

а|\ар?!ц районно| державно| адм|н|страц||, що зг1ачно впли!]ас гта подаль1шу.
ро0оту виконавц1в, а саме: дотриманн'1 терм|н1в вит{о11а{11]'{ 1{о11троль1{их
документ1в та п|двищегтгт.ят р|т!ття вит(онавсьтсо? дисципл|гти в районгт1й дер>катзн1й
адм|н|сщац||.

Результати анал|зу роботи 3 1(о1]троль1{ими до1{уме1-1тами 3а гт1дсумками
2018 року св|днать про те' що зали1ца1оться резерви для посиле1-1г{'{ 1(онтрол{о за
як|сним виконанням вимог цих до1(умент|в по оут! та доведе1т11'] !]ста|-{овле1{14х
завдань до лог1чного завер1|{ення. |ат<, т-тедос1{о|]ало1о е система вттутр|тпг{1,ог0
контролто за виконан}1']м д1ощмент!в в о1(ремих стру1('|'ур1{их п1дрозд1|лах

районно| дер)1{авно| адм1т:|страц||, спостер|гастьс'{ та|(о)!{ [1ра11(тика нада1]{.1'{

|нформац|й в остант:|й день встановленого терм|ну для вит{о}1а1]ня до1{уметта
без погодження з заступнит(ами голови райот_тно| дер)1{авно| адм1н!страц||
в|дпов|дно до розпод|лу обов'.ялзк|в.

Браховуточи вищеви1{ла/{е1]е, з мето1о забезпеченн'1 безумовгтого ви1(огта1-{т'{я

}казу |[резидента }т<ра|;:и в|д 26 лилт:я 2005 рот<у }х[э \|з212005 <|{и'гагтгт.ят

контрол1о за виконанг1'{м ут<аз|в, розпор'{д}1{е1-|ь | дорунегть |{резидет_тта !т<ра1ни>>
та з мето}о пол|птшент'тя роботи з орган1зац1| контрол1о, безумовг{ого усуне}11-{'{
недол|к|в у робот|, п|двищег111я якоот! п|дготовки до1{у\4егт'г|тз та г{осиле}1г1'{
виконавсько| дисципл:1гти, персональт-то| в|дпов|дальтлост| т<ер|вттитс|в за
своечасну та як|сну реашт|зац1то вимог ат<т|в | доруч"т:ь [{резиде}{та !т<ра|гти,
постанов, розпоряджег1ь 1{аб|гтету й1гт|стр|в !т<ра|ни, го.:т1;з област-то[ дер>:савтто|
адм|н|сщац|| та райоттгто| дер}кавно| адм|гт|страц1| т<олег|.тт райоггтто| дер>тсавгто|
адм|н1страц|] та вважае за гтеобх|дне:

1. |1ертшому заступни1{у голови, заступникам голови, тсер|вгтит<у апарату
районно| дерх(авно] адм|н| отрац||:

1.1. |[роанал|зувати х|д виконанн'{ зат<он1в }т<ра|ни, ат<'г|в '[а доручень
|{резидента }кра|ни { 1{аб|г{ету й1н|стр|в }ща|ни, розгтор'|/'{х(ень | дорунегтт,
гол|в обласно! та районгто| державних адм|н|стр ац|й, що з1'{аход'{тьс'1 1-{а

контрол1; визначити пр1оритеттт| напрям1(и, тта як! потр|бгто звер1{ути особливу
увагу; вжити нев|дт<ладгтих заход1в щодо усунег1н'{ г.ге7-1о-тт|тс|тз у робот|
струкцрних п1дрозд1л|в райоттно| дер)(авт;о| адм|т-т|отра;д1| та т{оси]|1{ти
виконавську дисципл1гту.

1.2. |{осилити вимоглив|сть до т<ер1вт:ит<1в струт('гурних гт|дрозд1;т1:з

районно| дер}кавно| адм|гт1страц|| стосовно забезпече1-1|']'1 11але)1{г1ого р|вттят
ш|дготовки |нформац|й, насамперед тих, що 1_1адсила1отьс'{ орга'!1]ам вла/1и
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вищого р|вня та удоо1(онале1-1н'{ 1(онтрольних фунт<ц|й.
2. 1{ер|вникам структурних п|дрозд1л|в районно| держав}то| адм|гт1страг1||:

:'- "%|. |{роанал|3увати гта лтарадах х|д ви1(онання розг{ор';дчих дот<умегтт!в|!!

орган|в виконавч.о| влади вищого р|внят, визначити ко}{1(ре'гг1| заходи щодо
посилення виконавсько| дисцип'1"и.

2.2. [{оот|йно проводити ретельний агтал|з стану фат<тинггого вико|-{анн'| 11а

м!сцях вимог контрольова}1их доцмет:т|в, зд|йсгттотоии ощ1гт:<у ефетстивгтост|
в)китих заход1в та отримаг1их результат|в.

2.3. |[озбавитися.пра1(титси п|дготовт(и та подання до област-то] дер>тсавно|
6дм|н|страц|| та в|дпов1дних обласних слухсб 1нформат-г1й 11ро ви1{она1-1{т'{

конщольних документ|в в останн|й дет-ть визначеного строку виког1ан1-{я, 1тцо

призводить до створенн'{ неяк|сного, формального до!(умег1ту, |нт<о-гти з
неточними даними 1, ялт< гтасл1док' не хара1(теризус реа]1ь1{ого с'гагту сшрав з
пору1цених питаць.

2.4.[7ост|йгто вэкивати заход1в щодо покраще1т1{я викогтатзс[,т<о| дисципл|тти
в питаннях оперативттост|, системт-тост| та ятт<ост{ 1]и1(о11а1]}{'{ 3&{3[{0|{Б,

|нформув ання про !х ви1(о1]а1{{{я.

2.5. 3абезпечити свосчасне письмове |т-тформуванг1'{ голови райогтгто!
дер)кавно| адм|н|страц!| про виконаг{н'1 доручень т<ер|;згтицтва райогттто;
державно| адм|н! страц1? з а п !дсумками щотих{н евих нарад.

3. [оловному спец|ал|с'гу загального в|дд1лу апарату рстйогтно| дер>тсавно|
адм|н|страц||:

3.1. 3абезпечити подаль1ше удос1(оналенн'{ порядщ орган|зац1| роботи з
контрольними документами, п|двищення р|вня вит<она;зсьт<о| дисципл|т-ти'
введення автоматизовано| системи обл|ку та 1(онтрол|о за ви1(онагтг1'{м

документ|в.
3.2.3д|йсн1овати сис'гематичний мон1ториглг причи{-1 1|орут]]ег1г1'{ строт<|в

виконання контрольних дот<умент|в, що гтад1йтшли до райот:тто| дерлсавгто:
адм!н|страц||, та т1адавати шропозиц|| тсер1вт+ицтву р;тйогтгто| дер:тсавгто|
адм|н|страц|? для в1дпов1дттого реагування.

3.3. 1-1{отит{ня (у раз1 ви'{вленг1я пору1легть) готува'ги 1]цу'гр|тшт'т1й ресс'гр
допущених пору1шень ви:<оттавсьт<о[ дисцигтл1гти при орг;тгт|зац1| роботи з'
контрольними докумег|тами у стру1{турних тт1дрозд|лах райоттгто| дер>ка:зт-то|
адм|н!страц|!, який по3итив1-{о вплине ь1а стан ви{(от]авсьтсо| дисг{иг:лт1гти, 11оси.]1енг1'{

конщо.т1}о та п|двищенн'1 в|дпов|дально ст| т<ер!внит<|в.

з.4. 1!оп'ятниц| розглядати стан вит<онавсьт<о| дисг1игт'тт|ни у робо'г{ 3

до1ументамина нарад| у тсер|вника апарату районно| дер>т<авгто] адм|гт|страц1|.
3.5.[{1дготувати прое1(т розпоряд)ке1{1]я голови райогтгто| дер>т<авт'то|

адм|н|сщац|| з о3наченого шита1]ня.

|олова районгпо| держса впло|

адм!н1страц![

|етяна Фмельченко

!шо|шин



чугу!вс1,кА
у1{РА1нА

РАйоннА дшР}кАвнА Адм1н}ст1ъц1я
хАРк1всь1{о! оБлАст1

витяг з пРотоколу пъ 01

3ас!да н!{я |(олег1т райо|{ !! о| де рэка в }1от ад м ; !л | с':' ра :1|[

зъ|^22 с|чтпяп 2{'\9 року

3. ]1ро ста}! р_оботи з персо|[алом' 3абе3пече1!!!'! дотрима|-[|['|
законодавства про дер)ка! !!у слуэкбу у {угу|всьпс!й райол:лп!й дерлсапэпл1й
адм1н!страц!'[ у 2018 Роц!

3аслухавт17и та обговоривгши 1нформац|то про стан роботи з перооналом'
забезпечення дотримання за1(онодавства про дер>т(авну с"ттух<бу у {угу|всьт<|й

районн!й дерх<авн|й адм|гт1страц|| у 2018 роц|, т<одег|гт райогтгто? дер>кавгто|
адм!н|страц|] в|дм|иас, що районно}о дер)[{ав}1ото адм|гт|ст1эат1|сто забезттечет;о

дотримання законодавства г1ро дер}кав1{у слрт<бу [!Ф1]0]-{5{'1]-}:0!| т<омплет<стт|

заходи, спрямован! г[а процес добору профес1йного ро31]и'г|{у персо1-та.]1у,

вдосконалення роботи з ним.
3агальн| засади тсадрово| пол|тит<и райоътно| дер)ка;]г[о| а.ттм|н|стратт[1

зд|йснтототься в|дпов|дтто до вимог 3атсон1в }ща|ни .|{ро дер)1{авну олу>т<бу>,

<|{ро запоб|гання 1Фрупц1}, <|{ро м|сцев| дер:кавн| адм1тт1стратд||> та |нтдих
законодавчих | нормативних акт|в, ятс1 передбачатоть п|двитт{егтшя ефетстивгтост1

та посилення рол| дерх<авно] служби.
€трукгурото райот+но| державно! адм|н|страц1| передбанегто: апараг

(6 в|дд|л1в, 1 сектор' пров]хцътий спец|ал|ст з питаг1ь запоб|гаг1г1'1 'га ви'{в]1е{11|'{

корупц|!) та 16 самосз'1йгтих с1ру1{'гурних п1дрозд11.тт|в (3 ут:рат:зл|т-тгт-ят,

11 в1дд|л!в, 1 сектор, 1 слркба)' з ят<их 10 п]дцрозд|л1в !з с'гш;'1,сом горид141-{|1Ф1

особи публ|нного права 1 б - без цього стагусу.
1|[татна чисельн|сть прац|вгтит<1в районно| державно! адм!гт1страт.т1|

становить 143 одиниц|, з них 30 - апарату.
[таном на 01.01 '2019 фатстинтто прац1овала |21 особа (|14 /-{ер)!{ав|1их

слу>кбовц|в, 4 т<ер|;згтит<а, 2 прац|вгтит<а, ятс1 вик0г1у{0ть фут;тсц1| з

обслуговування' та 1 роб|тни1(, зайнуттий об слуговувагтгтятм)'
\з 121 прац|вника: ж1т-тот< * 105, иолов|тс|в - 1б. Агтал1з ;з|т<ового с1шаду

державних слух<бовц|в засв1диив, що т:айиисельн|тпото с в|т<ова група в1д 36 до
45 рок|в (40 ос|б), яка ст{ладае з3,9оА, | це прац|внит<и з у}ке Ё1а'{в{-тиш|

профес|йним досв|дом.
$к|сний склад [{'}дрового потетттд|а.тту 1{о1{азус, 1т{о з 1 18 дер>;<а1]г!их

слркбовц|в та кер|внитс1в ттовну витт{/ оо;з1ту ма1о'гь 110 :тра:1|вттил<|в (93,2о^'),

базову вит|{} 8 (6,в0^), з 1[их етсоном|нгту 5б (41,5о^), гумагт|таргту
25 (2|,2,^), техн|нну * 16 (13,6оА), с|льоьт<огост1одарсьт(у * 7 (5,9'%),1оридиъ]}!у -
6 (5'1:уо)' |нтшу -8 (6,8%).

Фсновно}о процедуро}о 11ризначе1-1}1'{ 1{а 11осади держа1]1-1их с;ту>тсбовц!в с
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конкурсний в|дбтр. 3 ц|сто мето}о в апарат| районно| дер)!{а1]}1о| адм|гт1страш|| та
управл|нн| прац| "[а соц!алтт,ного захисту 1-1аселе}1г1я ра!|огтгто| дер>кавгто|

,9лц|Ё19трф|1,у=тв_орен1 т<отлкурсн| т<ом|с1|. |{ротигом 2013 року булто '.'''-.','кончрси .на зайняття 23 вакантних посад дер}1(ав1{о[ слу;кб;а' 3 1тих т<агегор!|
(Б) _ 3, категор1! <Б> - 20. |{ретендеьтт|в тта участь у 1{о1т1(урсах 1{а зайътя'г"г:т
7 вакантних посад дерх{авно| служби т<атегор|| <Б> не було. Рст,ого для унаст| у
конкурсах подали заяви 18 ос]б, з них 3 особи т{а категор|то <Б>.

Було проведено 36 за6|дань |Ф1]1(урсг|их ком|с1й' за1 р9зу'1ьтагами 
'{1({,]хсщ{адено прото1{оли...3а рет<омендац!ями 1{о}11(уроних т<ом]о|й виз1{ачег{о

13 переможц1в, з яких в трьох в!дбулося лросуван|-!'! по с.:лу>лсб|.

1{одо 7 новопризначених ос|б оргат-т|зовано перев|рт<у }1а ви1{онан1{я вимог
3акону }кра|ни <[-{ро очищеннявлади>>,ят<1 !т усп|тшно пройтп.тти.

Фдна особа усп|тшно прой:шла спец|альну перев|ртсу с'госовно ос|б, ят<|

претенду[оть на зайнятт'{ г{ооад, ят<| передбана1оть зайът;т'т:ут:з|21гтов|д1альгтого або
особливо в1дпов1дальног0 становища, '[а г1осад з гт|дтзигт.1е!{им тсорупг1|йгтим

ри3иком.
6воечасно г|рисвосгто ра}1ги 10 держав1{им службовцям' ъ|ерготз| рат+ги - |9,

встановлено надбав1у за вислугу рок|в _ 4,л|дъищено *76.
з мето}о виз1{ачег111'{ ятсост| вико}1а[{ня держа1]}{иш|и слтухсбовг1ятми

поставлених завдаг1ь, а '1'а1{ож прийтл;т'гг*т р|тпегтгтял 1|1од{о гтрем|товагтгтят,

планування слух<бово| т<ар'сри, виз1-1аченн'{ т:отреби у прос|.:ес|йгтому т-ла-гзнагтгт| 1,

жовтн|-лиотопад1 2018 року г{роведеЁ1о оц|нтоват:гтя резу.:тьта'г|в слту>т<ботзо|

д!яльност| державних с:тух<бовц|в струт<тург1их п|дрозд1л|в районт-то| дер>кавг;о|
адм!н|страц!|. Фц1нтовалися результати службово| д|ялт,гтоот1 98 дерх{авних
слух<бовц|в районно| державтто| адм|н!стращ!|; не п|дл-гтгалти ог{1гтто]]а1_1т_{|о * 19. 3а
результатами оц1нтовангт;т висощ оц|т+тсу отримало 6 ос|б, по3ити1]1-{у * 89,
негативтту _ жодна особа. ?ри особи зв|-ттьгти лася без о:11глто-:затт-т1-{я резу]{ь'г:тт|т;
слут<бово? д|яльно ст|.

|[1двищення т<вал1ф|т<аш|| дерх{авг1их слу>кбовц1в с 0/-{}1им |з осно1]11их
напрям|в роботи з персот1алом у райоттн|й дерхсавгт|й адм!гт1стратд||' }продов>т<
2018 року у [арк|всь1{ому рег|огтальному |гтститут| дер}т{а1[]т1ого у::равл1гтгтят
Бац|онально] ат<адем|| дер}{авного упра;зл|гтт-тят при 11рсзи7цегтто;з1 !т<ра|тти'
(дал1 _ Академ|я) п|двиш{или т<вал|ф|тсаг11то 84 дер)|(ав11их слту>тсбс;вц1 райогттто|
державно| адм|н|страц1|, що становить 71',2о^ в1д к!льт<ост| ттрац1о}очих (тор|т< :
86). Функц|она.'1ьне }1авча1{н'{ у сфер! цив|льного захио,г)/ 11ри 1{а;з.та;т;,гто-
методичному центр| цив!льного захисту та безпет<и }киттед|:л;льгтос'г| [арт<!вст,т<о;
област| пройтшли 9 ос|б, мР:{{у]{ого рот<у 

_ 3.

-{,к п|двищення т<вал1ф|тсац|| 3араховус'гьс'{ й уч;1с'|'{, у щор|нгтомту
Бсеукра!нсь1{ому конкурс1 к1{ращий державний службФ3€1]Б)), 1] 

'|кому 
вз'|[|и

участь 3 кер|внику| та 3 спец]ал|сти. |{еремо>кцями отали: в ттом1ьтац1] к1фащий
кер|вник> _ Альо111ина [в|тлана €ерг1|вна, начальнит< :з|ддц1:ту ет<огтом|.тттогс;

розвитку 1 торг|вл|, а в т*ом|нац]| к1{ращий спец|ал|ст> 1{;тзатсотза Ф;тьга
Б|ктор|вна, головний сгте:-ц|а.тт|ст з пита1-1ь ]1ерсоналу в|ддц1лу с|э1гтагтсового
забезпенення, економ|.т1{ого ат-тал|зу та угтравл|т'тгтя перс011а'{о\{ угцэавл|гтгтяг
ащопромислового ро3вит1{у.

?
1
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{о того )к, €. Альогшигта стш1а перемо)|(цем другого (обзтасгтого) туру
1{онкурсу та лауреатом третього туру (м. 1{и|в), шос1втши 4 м|сце. 3г1дй з

,'|{орядк9м_ проведення Бсеут<ра!нсь1{ого 1{он1(урсу <(ращий дер>кавттий
слу>кбове1{ь> четверте м!сцс. с призовим.

1[1ироко використ',у.т,.'/ система тт|двищеттт:.ят т<вал|ф|т<ац1| дер}кав}1их
с.гужбовц|в | посадових ос1б м|сцевого самовр'{дува}11{я ]]].]!'{хом самоосв|ти.
1[{ом1сяино в районн|й дер>т<атзн|й адм|тт|стратд1| проводятьс'{ 1{а}]]!-].11-11{'| пратд|вт+ит<1в
| сем1йари-наради з с|льсьтсими, оелищт{ими головами та секре'гарями м1сцевих
р4д. у 2018 роц1 . тта цих котшун1т<атив!]их заходах розг.]{'{нуто 11от1а1/'{

1 14 р1зноман1тних пита1-1!,'

Ёараз| 10 прац|внит<|в ратйот-тно| дер)|(авт]о| адм|гт1страц1| с с'{ухачами Ат<а/]ем||
дтя здобуття вищо| осв|ти за опец1альност'{ми галуз| знаь11, </{ер;т<а;згте управ-тт|||1-{'{))
та <|{убл|нне управл:|нн:т та адм|н1стрування) 3а заочно1о та заочг{о-дистаттц1йгтото

формами навчанн'1 та 1 
- 

за де1]но1о.
у районн!й дер>кавгт|й адм|н|отрац1| прац!ое 8 м:тг|стр1в державг{ого

управл|ння, |0 маг|стр|в дцерл<авно| слу>кби та | маг|стр г:уб.тт|.тгтого ушравл|ттня;
та адм|н1стрування.

} робот| з г|ерсо}т.1лом застосову{Ф"[Б0}| заходи 3аохо1-{е]]гт.:т | ст:тглтеттгт;-г. }
2018 Роц! 27 прац|внит<|в отримали ви1{агороди р|згтого р|вгтя: 2
Ёац|онального агентства }ща|ни з пита1]ь дерх{авно| слу>тсби, 2 - областтого,
2з _ районного. Биплачувалися прем1|, гтадбавт<и за 1гттеттсивтг|с'гт, прагд|, тзиоо:с|

досягнення у прац1 або за ск.]1адн1сть, ттатпру>т<егт1оть у робот1.
} повному обсяз| вип]1а!1е1{а гро1шова ]-{о11омога та м;г'::ер|а:':тт,1]а до11омога 11а

оздоровлення' 30 ос1б о'щимали матер|альну дог|омо['у !\]|'| вир1гпегтг:;л
соц|ально-побутових пи'гаг1ь'

Б|дпов|дно до статт| 69 3атсону }ща!ни <[{ро дер)кав1'[у с-гту;т<бу> в апарстг|
та управл|нн| прац| та соц1ального захис1у населе}|н'{ райогтт-то| дерхса;згто1
адм|н|страц|| утворено дисциттл|нарн1 т<ом|с]] з розгляду диоципл1гтаргтих сг]рав.
}продовж 2018 року до дисциттл1наргто| в|дпов1далт,ноот1 дер>тс:твгт| с.:ту;тсбовт1| гте

лритягал||оя.
}продовх< 2о18 року ви/]а1{о 230 розпоряд)1{е[1ь голови райотттто| дер>т<автто|

адм|н|страц|| з кадрових пи'1'а!-}ь, з них: з особового складу * 14в, гтро в|дттуст1(Р1'
_ 67, про в|дряд)кег11{я _ 1з, г{ро стягнег11-{11 - 2. Фщ1м того, в1:-{/{|:топц уг:рав:т|гтня
персон€}лом а||Фату райогттто| дер}1{ав}1о| адм|н|стра:1|) г{]]от'{гом роц
п|дготовлено 11 проет<т!;з розпор'{д(){е11т) голови райот;шот дер:т<авгто[
адм|н1страц|] з оснотзно1 д|яг;т:,т-то ст|.

|акож видано з1о гтат<аз|в т<ер1внит<а апарату райог:гто| дер>т<авгто|
адм|н!страц|| з кадрових 11итань, 3 них: з особового с1$1аду _ 182, шро
в|дпустки 771,' про в|др.ятд>кенн.ял |7. |{|дготовлет{о 2 прое!(ти т-татсаз|в

кер|вника апщыц районт-то| державно? адм1гт1страц1] з остто:згто| /-(1я"гтьт-:ос'г1.

Фформлено 80 листк|в тимчасово| }1епрацездатгтост| 'га 1 дов!д1:<у !1ро
тимчасову в|дсутн|сть на робот1 у зв'.гтзтсу з1 зверненням до л|тсар-гт.

Бидано 30 слу>т<бових шосв1дчень прац|внит<ам райогтно: дерхсатвгто|
адм!н|страц|1;43 дов|дт<и з м|сцят роботи.

1{оординувалао'\ д|яллтт,гл1сть стру1(гур1]их п|дрозд|л|г; райот"ттто| дер>т<авгто1

[
г

!
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адм|н|страц1| щодо роботи з персоналом, надавалася методи.тьта | прат<ти.тна
допомога посадовим особам, в|дпов1даль1-1им за цей 1{апр'{м д11ятлльгтост1. Бивчет.то

:'ообот-\г 11 стр)/ц.ур1{их т:1дрозд1л|в райогшто| дер)кав1-1о| ад-1м!н1страц11 1]а

{уцБоького районно}о центру соц|альних служб для с|м'!', д1тей та молод|.
Фсновними проблемами у робот| з персоналом залиш1ас'гьс'{ т-тизг,тсий р|вет+ь

забезпеченоот! унаст| дерх{авних слуя<бов:1|в райогтно| дер}|(;}вг{о| адм|гт1страг1||
у п|двищенн[ квал|ф|т<ац|| на навча1{нях за шрофес1йЁ{ими г{рограмами 1

недос1атня робота струт(турь{их п|дрозд1л1в райогпто| дер>т<авг;о[ атдм|й1стратд!| з
добору кандидат1в |!4 учас;гь у пер1пому тур| щор|нгтого Бсеут<ра?|{ст,1{ог()
йонкурсу <1{ращий дер>тсавтти й слркб о вець)).

9рахову*они вище3а3начене, мо)кна дтйти висновку, щ0 11ер1]1очерговими
3адачами у зд|йсненн| роботи 3 персоналом у районн|й дер>тсавгт!й адм|н|с.гратд||
е системна робота з добору персоналу формултоваг{н'{ тсва.:т|ф|тсатг1!йгтих 13имог /-(о
нього, розв'язання питань р|вном|рного розпод|лу в1дпов1д{альг1ос'г|, п.гтанутза1{{-{'{

навчання, профес1йного зростання дер}кав1-1их службовц1в та ви1(о}таг1г1'{ ]гтш:их
завдань роботи з персоналом.

3 метото забезпече!{1-1я орган|зац|1 ятт<!от:о| роботи що/{о роз]зит{(у ]1ерсо{-|а]|у
в районн!й державт-т|й адм1тт1с'грац|| тсолег1ят райоттгто[ дер)ка1}]]()| а'тдм!гт|страц||
вважае за необх|дне:

1. 1{ер|вникам стру1{турттих п|дрозд|л1в райогтгто[ дер}1{а1]]1]0| атд{шт|т*|страц1|:

1.1. |{роанал|зувати п|дсумт<и робо'ги з пероо1{а.}10\,{) забезтте.тегтгт:г

дотримання 3аконодавотва про державну слрт<бу у 2013 ро;11 'га за резу]|ьтатами
проведеного анал|зу вх{!{'ги необх1дттих захо]{1]] щодо по1{ра1{]е:тгшт тц1с] роботта.

|.2.3д\йснити заходи щодо проведе1{{-1'{ г1авча1-11.т'! 'г!} т:|д;зиш1егтгт'яг

квал!ф!кац|| дер:кавних олуя<бовц1в.
1.3. Актив|зувати роботу з добору т{андидат|в на учас'гь у г{ер1пому тур|

щор|нного Бсеукра!нсь1(ого тонкуроу <фащий державгтий с;ту>:<бове:1ь>

у 2019 роц|.
1.4. Розглянути питат!1{'| ттро п|дсум1{и роботи з перс01.{?1-|[оп4, забез.г:ечегтг::;

дотримання законодавства г1ро державг{у с.ттркбу у 2013 рот:! у г:!дгторя|д{](ов|]1-!1.1х

п1дрозд|лах на нарадах.
2.Р|ддтлу управлт|ттгт:т персог1а'1ом апарату

адм|н|страц1|:
райогтгто1 дцер>тса;зт;о}]

2.|.||ооилити роботу з орган|зац|т п|двищегтнял т<тзал|ф1т<стг1|| дер)1(ав1-|1,{х
службовц|в за профес1й}|и\4и прощамами у {арт<|вст'1(о&1у рег1от:альгтот\,ту
|нстицт| дер}кавного управ-гт|ттття Ёац|от+альт-то: ат<адем1| 71ер;!(.]]]г{0г0 угц;агзл|гт*':.ял
при |{резидентов| !т<ра|гти.

2.2.[{|дготувати прое1<т розпор'|дженн'{ голови райогтьто| дер;тсатзгто|
адм|н|страц1| з означеного питання.

|олова районно| дерясавпо|
адм!н1страц!!

1етяна |{рядка

1етяна Фмельченко

|-||0{ши1{


