шl
(9
розпо

?кЕння
рлЙонноi лP rABHoi ммнlстрАцli
ряд

голови вlльшАнськоi
кIровогрАlськоi оБлАст|

N, 3l0-p

Про стш BrKoHlBcbKoi дясцrплiви
в апаратi та стру(ryряих пiдроздiлах
райOяноi лерлавяоi i/M i!ic. рацi;
з кадрових пйгань ф20l7 piк

Робога Вiльшськоi раПонноi дерi(авноi адмiнiсФацii спр,мов5на на
sиконаняя закояiв УФаiни. постанов Кабiяегу Miяiclpiв Уr?аi]ни, що
аri.йвlБiоi дп,ц,,fuliяи, боро]6б, J nUp)ljd.& rа

У

2017 poui лорушя,кiв Закочr' Укоа1'.ни (Про запобiвнвя коруп!i]' {в
частиняi подш!я деuара!tiй) не виявлеяо. До 0l шiTш 20I7 року Bci дер)яавнi
службовцi райдержадмiнiстрачii категорi'i (Аr. (Б' та (BD зýповвили демарацii

уловвоважевоi
самовр,дуваяяя] в слеftтрошому

особи,

Фуяхцiй держФп або мlсцевоm
взpiaнTi на оф; йяому веЁсайтi

tЬцiоll{tll:ого зr el:l.E r пll п:L irл,}бit r|lllr l:op} пцii u чlltD,]|ti] piK,
Стапом ва 0l Фуд!в 2017 року в апаретi рйдеряодмiнiстрацii я ii
струкryрних пiдрздiлц ядiчумлося 72 державяпх слухбовцiв, цо !е

переви rу€ ишовлеяоi Фанпчноi чисФьвостi,
Ilроlrmч рý м державц сл}ъб) в апара1 !. Фр}кт}рн; пiдроtдiли
ii пр,,dач(нФ 0j 0(шh. rK; ,lо;Uhо,lрч;шlи huhirtih.;
рал<рлфlн;(lр
вiдбiр, ] них вже поребув€лв па державнiй сr}хбi _ 0З. Звiльпепо - 02 особи.
ПDи]начення i lвiльнення керiвникiв вiллili& ceKтopiB та jнших сФукпрнп
пiдрздiлiв райдержадfiiнiсФацii цiйснювалися пiсл, наданш вiдповiдни(
поmр(ень i прreдепя спiвбесiд з к€рiвяицтюм устаяов обласного рiвllя.
З метою о6'екrивного m оперативного tнФормумян, громадян щодо
яuшФтi взl@тяих посад держщ!п сл)ryбовцiв на ве6-сторi!iцi

рФ:дФжадlrпiс'Dацii розl!jщrФ..з uйоrоrd Ilро огФощеrrs ксrý?су ,а
]амitцевяя мкаятяп посад
Та,.. сlаяоv на 0l тудня 20l7 рок) в аларагi m струкr}рлих пiлрозлiлах

райояяоi дерr{зпоi адмiяiстрацii запишаютЕ, вакантgш! 2 посддt, з

яп:

1

налбавок т виФуry ooKlв
працiвяикам в держsввому орmяi ]дiйсяюсrь.я вiдповiдlо до ЗакоЕу Украiнп
(Про держшяу слркбр та з дmриманяям вимол лосrаяов КабilЕry Мiяiстрiв
УкраiЪD Бj.а ]5 бсрс]яr:Сlб роý, Л! ]:9 llrpo зай.рдж.Ем I]оряп,ry
обчисленш стажу д€ржав!оi сл}.кби, m вiд 20 квiпя 20lб рку М З06
(Пrтапня лрисю€яяя рнгiв державgих сл}хбовцiв та спiввiдяо!rснн, мiж
раяmмп державн}п сл}хбовцiв i раяш, посадовrх осiб мiсцевоm
(аvоврядувэннr. вiйськовими lмннями,
раяmми la iншичи

раяпв

Присюtяня

ý,сцiаlьними lшddямп,,
Пiдвящеявя (валiфiкацiТ державнкх Ф}хбовцiв здiйсЕюеrься згiдво з
граФiками. яri затверлж€ i рзпорялжеяяям голови Кiровогршськоi облmпоi
дерrкаэвоi адмifiiстрбцii m юлови КiровоФадськоi обласноi радIr вiд 2? грудвя
20lб року }{, 569-р/З65-Ф (Про пЬ!цеЕня квмiФiкдцii працiм!кiв мiсц€вllх
оргаяiв викояавчоi владr, орmпiв мiсц€мrc самоврядуваяняl державв}rх
пiдприсмств, устаяов та оргавiзацiй у 2017 роцiD- Тк, прогягом року фаховйй
plBeHL пirвlllли пt 19 пртэ!ою rеv.1wчllt *ороlкоот.ЕоgU] ce\tiнaгi, l 2 осiб, за професiпною проrршою - 4 особи.
У Ллiпропеrроmькоvу регiонмьноvу iнсmг}т] державноm упр.мiння
Нацiояшьноi академii дФжавноm управлiнвя при Прсзtцешвi Украiни з
початку року пiдвищплй. квапiФ;кацiю 2 осби за програмою тематпяц
{ороlхФlрJlових

Вiдповiдно

Кабiя€т_ч

фмlцарlа.

до Закопу УкраiЕи <Про очицевЕ, ецди), пmеови

M;fiicтiв

Ук,r,а'iнп

вiл li5 жовтня 2О]4

(Деякi питаяяя
рок_ч.i't! 563

Змоgу Украjни <Про оч!щеяня вjlад!) (зi змiяамп) та
розпорядженвя Кабiвеry Miяicтpiв Украiяи вiд lб жовтtл 20]4 року М I025-p
реа.лiзацii

<Пр затверджеяня плану лрЕдевЕ, п.р€вiрк вiдловИяо до Ъкону Укрд'l'яп
<Про очишепня шади) в раfiонпiй дерхtавнiй адмiяiстрацii m i] сг?уrryрнях
пiдроздi,rц, ,а Btlкol;alп!' вrщешпачевш доý';rеIпiЕ, иверш.llо робоry по
проведеяф перевiрки цодо праLOоючих д€ржавIm службовцiв.
Пропmм 2017 року вiдловiдяо до сmпi б8 (Про держаmу сл}.кбу'
;нiчiйоваяо l0 дисцйплiнарних спрш viсцемми оршами виконавчоi шади
район). {а р€,}льmтали рФlJD-Oу дисцшiнарнлvи комiсЙми вшRлено один
ld .dlUф@U
,lрйi}llо\
м.циll iн.р
л,(Фlлllнарний

На виrояаяяя розпоряп*еяня голови райоявоi лерж9вяоi апмiнi.tр ii
вiд 2Е грудня 20lo роý Л, J2J-p "Про провсденвя перевiрки стр}курних
пiдрздiлiв райдержа.дмiнiсФалii s 2017 роФ) та э мФю за&зпечевня
феюшноm коятолю за дiшьяiстю стукDрних пiдроздiлiв районноi
дерхаsноi ддviнiсграUii проЕдено леревiрм ) сгрукт)?ни\ пiдрздiлл
p.!i]сржa,lnitricФ]цii. В хс.1l пср.Oiркп вllяЕlсно раl cJoliEiB:
?элиси в lрудовi хнllrки працiвникiв. шодо 1HiH
нs]в вiддiлiв, посад. пт)исвФнш раягiв та

вiдсWi вiдмiтхи лроознsйомлення зi

змiяами i1 тlяачёянrм лати вiлповiдно ло rймог lнстукцii uе.дrн'lя тлулопях
не rзr mрджено по(адовi

;нсф)кuli

на праuiвникiв, якi приlначенi на HoBi

фобовi справи на flрацiвя кiв форм}мкя з пор}ше!шм вWо. Порrдку
ведеччя о.обових спрз тз, !яструкцii з дiлоЕодст9з;
надбаве в вислуD poKiB вtтаtiошюшкя il пор}шенняv EPviHiB.
] меmюулоскон ення кадровоТ робоl} в орmнач викофавчоi мади:

]. Зобов'язати rcpiBHrKiB arBPaTy та стусD?,rих пiдроздiлiв райокноi

державlоl адм!ЕlФрацtr:

l] забезпФlm:
дотриманн, в мiсцевiх орвЕз викопавчоi влади вимог законiв yкpaiH!
(П!$ лерхФ, с,)я6r,, (ЦJФ JапйПем rор)тцii,,, (П|ю очвцеl]и, BJrarnr,
l a iн t! их нормат !яо_праювп sп iв ] питаяь дсрl,?вноi служби i
про лержавнч слr*бу пiд час
!эмiщФrяя лосад державнfiх Ф}r6оыriвi

дотримФн, прцi!никNtl праDил вн)трiшяюю сл/жбоюrcрзпорядку]
2) звернут, особливу уваry на:

лр прд{ю Украiъл;
{!аliфпдd д€рмяих оrуiбо! в Ja рijtимл Формsми

не}хильне догрлмапяя вимог законодавстm

хйвищсяяя

]) надати яа )загальвенш вiддiлу упршiям персояапом m юрrдхчвою
вбепечеяня шараry райд.ржадмiнiстрачii iнфрмаUiю про виконшш дшого
ро|порq.Iуеня, до l5 сiчш.05 жо9вq:0l8 p.r)
2. Вiддiлу управл;вня персоЁаrом та юридпяого забезпечеявя апараry
райдер{адмiнiсграцii рз яа piK прово!mи lочплекснi лерешрки сmну
чияяоm кояодавства (з кадрових питань) струrг}"яtш
лiлrorлirФi рsйдержадмiнiо?рацii

Виlьаlи lакиv, lllo mга lо чиннiсть, фlппряlхення mлови гsйоннпi
дер}йвноi адмiвiсrрацiТ вiд 28 rрудяя ?0lб рку ф З23-р (про сmн вконавчоi
дисцишiни в аrарагi в структ)"пч пiдрrдiла} райошоi державноi
1,

адмiнiс,Фацii за 20 l 7 рiюr.

!, Ко:lгро.tь т bnкolt ttBM lФоm рсtпJряiжLння
апарбry раЙдержадмiяiстроцii Куцар€ву О-В.

Псршвй заступппк головfi

рйоппоi держявяоi tдшi{iстрцii

пJ(rФги нl

bepiB!itti]J

с.нЕстЕров

