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Про cTar впровадженвя Ъкону Украiни
вiд 10 грудня 2015 pot<y Nо 889-YIII <Про
державку службу>

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд l0 грудЕя 2015 роry Nч 889-VIП <Про
державну сrqакбр> на територii Вiльшанського району керiвничтвом
райлержадмiнiстрацii вжито таких заходiв:
Розпорядкенrrями полови райоrтноi деркавIrоТ адмiнiстрачii вiл l3 червия
20lб рку М 1l2-p та Nе 113-р затверджеt{о струкryру lapaTy та струсгурних
пiдрздЫв рйонноi державноi aдrliHicTparrii з дOтримапЕям вимог п(ютацов

Кабiпеry MiпicrpiB Укра'iш вiд 12 берзня 2005 року N9 179 (Пр
упорядкумrrня стукryри апарату цеятшьних орланiв виконавчо1 шади, ik

територiальних пiдроздiлiв та мiсцевих державнпх адмiнiстрацiй> та вiд
18 квiтrrя 2012 року Nе 606 <Про затверл,кення рекомендаliйнrа< перелkiв
струrсг)рних пiдроздiлiв обласноi, Киiвськоi та Севасmпольськоi MicbKdi
районноi, райоЕноi в мм. Киевi та Севастололi деркirвЕtrх адмiнiстрацifu.
Вiдповiдпо до доручепня mлови обласноi державноi адмiпiстрацiТ за
резуJlьтатами комплексноi перевiрки стаrцl викопапrrя Вiльшанською районною
державпою адмiнiстрацiею повноважень, передбачених Законом Украiни <Лро
мiсцевi державнi адмiнiстацiТ>, вiд 16.08.20lб J.tg 01-261149/2 впорядковано
структуру апараry районноi державноТ адмiнiстрацii (розпорядження голови
рйонпоi державноi 4дмiнiстрацii вiд 02 березпя 2017 року JФ 43_р).
вiдповiдво до Порядry прпсвоення рангiв державних с;rужбовцiв,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 20 квiтня 201б року
Nч 306, державним сrryя<бовцям рйонноТ державноi адмiнiстрачii присво€gо
рнги в межах Kaтempii посад.
Керуючись постановою Кабiнету MiпicTpiB Уrраiни вiд 25 березня
20lб року Nо 229 <Про затвердх(еншI Порлдку обчислення стажу державноi
слухби>, праliвниr<шr IФату та струкrурЕих пiдlозлiлiв pйolfioi державноi
адмiнiстрацii встановJIюеться вйповiдна надбавка за висJIуц/ poKiB у
державномfоргапi.
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З метою матэрiального стимуJlюваItня високопродуктrlвноi та iнiцiативноi
прац, пцвищенпя iT ефеlспrвностi, якостi, заiнтерсованостi у досягпеннi ii
кiнцевого результаry та посилеI tя перональноi вiдповiдальностi державнIr(
слулсбовцiв за доручену робоry або поставленi з{rвдмIlJI, д€ржавним
службовцям встановлюються премii. Порялок нарахlъання премiй здйсшосrься
вiдповйно
Положегня про премiюваlтня держаанrr( сrrужбовцiв
Вiльшанськоi районноi державноi адriнiстрафi, затверлжепого
розпорrджеIrням юлови районноТ державноi адuiнiсцацii вiд 02 серппя
20lб роry JФ 1б3-р. Вищезазначене Положеrтня розроблепо вйповiдно до
статri 52 Закону Украrни <Пр державну службр, наказу MiKicTepcTBa
соцiа.rrьпоi полiтики Украiни вiд 13 червrrя 20lб року }Ь 64б <Про затверлженвя
Типовоm поJrоя<еш про премЬвання державних службовцiв оргаIriв
держzшЕо:i влад.r, iншrлс дерхавних органiв, iхяiх апаратiв (ceKpeTapiaTiB)>,
зареестромЕоm в MiпicTepcTBi юстlrцii УкраiЪи 30 червня 2016 рку за
Ns 903/29033.
Розпорядженням юлови райдержадr.riнiстрацii вИ 02 сершrя 20lб року

до

Ns

170-р затверджено правила втутрiшнього слу?кбовою рзпорядr,у
ВiльшаrrськоТ рйонноi державноi адмiяiстрацii. Сlrужбом дисциплiна в

райдержадмiпiстрацii Фунтуеrься на з:rc4цах с),тлiнного та професiйного
викоЕанЕя праliвниками своiх обов'язкiв. У разi невиконання або неналежного
викоЕаttня посадовID( обов'язкiв дерхaвним служfuвцем до ньою
застосовуються дисцип.lliнарнi стffнешtя. З мgтою ви:}начен}fi сцmеня вини,
характ€ру
тяхс<остi вчиненою,щrсциллiнарного проступку державним
шryжбовцем в районноi деркавноi адмiпiстрафi }творено дисцитшiнарку
комiсiю (вiдповiдно до статгi 69 Закоту УкраiЪи <Про держ.lвну сJryrкбр)) з
розгляд/ дисцrшлiнарнrлr справ та затвердкено ii посадовrй склад. Так, з
моменч/ утвор€пяJI KoMicii (рзпорядження голови райоЕноi державноi
адмiнiстрацii вiд 26 липня 20lб року Nя l52-p) вiдбулося дм засiдання. За двома
випадками Комiсiя вирiшила закрити дrсциплiнарнi справи стооовно окремих
дерхавних слуябовцiв у зв'язку з вiдсупriстю фкry вчиuенпя дисцнплiнарноrо
проступку.
З червня 201б року заllровадх(еIlо новий Порядок проведення
коЕк).рсного вiдбору на заrrdщенпя BaKaHTHIa( посад державЕиr( сл}тсбовцiц
метою якою е добiр осiб, здатшоl професiйяо виконуватL посадовi обов'язки.
Оголошення про проведення Koнý?c}loг<) вiдбору на заluiщеняя BaKaHTIlю(
посад дерх(авнФ( сrrух<бовцiв проводиться на €диному WЕВ-порталi, що cTllJIo
дост),mrО широкиМ верствам ЕасеJIення. З метою щюведеяýя конý.рсних
вiдборiв па зайнятгя посад державппх слухбовцiв на кtсадФ( лрозоростi та
вiдкритостi районною державною адмiнiстрацiею в серrпri 20 l б polcy оmлошено
Kot{Kypc серед пrЕдставникiв громадськrх об'еднань, для включення ii до
скrад/ конкурсню( комiсiй на зайrrятгя BiIKaHTHLD( посад державноi сrцпr<6и
катеrcрiй 'Б' i "В' Вiпьшанськоi рйошrоi державноi адuiнiстрацii. Але вiд
щrедставникiв цюмадсьrоп< б'едrань не надiйlrrло жодноi заяви про прийrrятгя
y,racTi в KoнkypcHoMy вiдборi. Так, у 2017 роцi за HoBIфr Порядком районною
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державною адмiнiстрацiею проведено конц/рс на замiщецня тпмчасово
BaKaItTHoi посадл головноIэ спеЙалiста вiддiлу управлiнЕя пероналом та
юридичного заft зпечення апар9ту райдержадмiнiстрафi (з питань правовоm
забезпеченrrя).
У 2017 рцi до [нiпропетрвського регiовального iнстиryry державнок)
управлimrя Нацiональноi ахадемiТ державного управrriнrrя при Презлдеrrтовi

Украiни

з

мегою здобltтя ocBiTHbom ступеIrя магiстра за спецiальнiсто

<Публiчне управлiння та адмiнiстрування> гuryзi знzлнь <Публiчне упрдшiняя
та atp.riпicTpyBaвHл) вgтупшш два деркавЕих службовця районноi державноi
адtлiнiстрацii.

Керiвники районноi дерхавиоi адмiнiстрацii пiдвппцпоть свй

профсiйний piBeHb

в

Нацiональнiй академii державною управriння при
Президеrrговi Украiни та .Щпiпропетровському peгiolraJrbнoмy iнcтrrry.тi
дерхtа.Еног0 управлiння вiдповiдно до плану_графiку (з початку року пройшли
перпiдготовr1 двi особи). З початку року в державному павча.lьному заrоадi
<Щеrrр перепiдготовки та пiдвищення кваJtiфiкацiт працiвникiв органiв
державноТ владл, оргаrriв мiсцевого са}rоврядlванIlr{, державнrх пiдприемств,
устаIIов та органiзацiй КiровоградськоТ обласноi державноi адмiнiстрацiЬ> за
програмою тематичнirх короткостроковкх ceMiHapiB пiдвип+r,п,r rcалiфiкацilо
6 осiб, за професiйяою пргр{lмою (I сесiя) - 3 особи, за комплексною
проrраJlrою в рамках прведення Всеlrкрiнського кончФсу <Кращпй
державний с.гryжбовець> - 2 особи.
З меmю опера,тивною виявлення ведолiкiв в роботi окремю( струкr}рнrх
пiдрздiлiв з питанця впрваФкенrя в дirо Закоrу Украiни вiд 10 грудня
2015 року J{э 889-V[I <Пр державну сrтужбу>:

l.

KepiBHиKarr.r

управлilъ, вiддiлiв, с.irуrкб та секюрiв районноi державноi

адмiнiстрацii:
дотри}ryватись не).хпJьноm виконашlя Закону Укра'iни (Про державну
сrrр<бр> та пiдзаконних акriв;
поспJIити контроJIь за своечасним встановлеЕням надбавок за стах
державноТ с;qлкби та присвоепням черmвlп рангiв державш.rм сrцпrсбовцям;
проiнформlвати вiддiл упрааlriння персонаJIом та юридичного
забезпечення апараry райдержадмiнiстацii rФo стан виконаяЕrI даного
розпорядхення до 20 вересrrя 2017 року.

2. Вiддiлу управлiння персонlлJIом та юридхчЕоm забезпечення alrapary

райдертидЙпiстрачiТ лрводити перевiрки стану виконаlrня чш{ноrо
зшtонодtrвстm стр)rкq.рними пiдрздiлаr,rи райоr+rоi державноТ адr,liнiстрацii.

3. Контроль за виконшfilr{м даноm розпорядкення покпzюти на KepiBlTr.rKa
апараry районноi державноi ад\.riнiсrрацii Куцареву О.В.

Першпf, цступнпк головп
районноi державпоi адмiпigтрацiI
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