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6. Про пщсумки
роботи з кадрами, забезпечення дотримання
законодавства про державну службу в Лоз1вськш районнш державнш
адмЫстрацп у 2016 рощ

Розглянувши питания «Про пщсумки роботи з кадрами, забезпечення
дотримання законодавства про державну службу в Лоз1вськш районнш
державнш адмшютрацп у 2016 рощ» колегш районно! державно!
адмшютраци, з метою удосконалення роботи з кадрами, безумовного
дотримання дпочого законодавства про державну службу в районнш
державнш адмшютрацп вважае за необхщне:
1. 1нформащю заступника кер1вника апарату райдержадмшютращ!,
начальника вщщлу оргашзацшно! роботи та масових комушкацш
В.П. Шевченко взяти до вщома.
2. Заступнику голови районно! державно! адмшютрацп, кер1внику апарату
районно! державно! адмшютрацп зпдно з розподшом обов’язюв напрямюв
роботи:
2.1. Вжити заход1в по удосконаленню роботи щодо добору i розстановки
кадр1в, оргашзацп навчання та пщвищення квал1фшацп державних
службовщв.
2.2. Забезпечити в повнш Mipi виконання заход1в Комплексного плану
роботи з кадрами в районнш державнш адмшютрацп на 2017 piK.
2.3. Оргашзувати роботу щодо проведения перев1рок, передбачених
Законом УкраУни «Про очищения влади», постановою Кабшету Мшютр1в
Украши вщ 15.03.2015 № 171 «Порядок проведения спешальноУ перев1рки
стосовно oci6, яю претендують на зайняття посад, яю передбачають зайняття
вщповщального або особливо вщповщального становища, та посад з
пшвищеним корупцшним ризиком» державних службовщв апарату
райдержадмшютрацп та структурних шдроздипв райдержадмшютрацп.
3. Кер1вникам структурних ni дрозд mi в районно! державно! адмшютрацп:
3.1. Вжити додаткових заход1в щодо удосконалення кадрово! роботи,
безумовного дотримання чинного законодавства про державну службу в
кожному пщроздип районно! державно'1 адмшютрацп.
3.2. Пщвищити особисту вщповщальшсть за виршення питань щодо
полшшення яюсного складу державних службовщв, !х навчання, постшного
зростання професшних знань, вмшь та навичок, особливу увагу придшити
робот1 з державними службовцями, як! вперше прийш т на державну службу.
3.3. Забезпечити виконання заход1в, яю передбачеш Комплексним планом
роботи з кадрами в районнш державнш алмхшстрапп на 201~ т к з
питань.

3.4. Не допускати порушень вимог трудового законодавства та д1ючого
законодавства про державну службу.
3.5. Щокварталыю (до 03 числа наступного за кварталом мюяця) надавати
до сектору управлшня персоналом апарату районно! державно! адмшютраци
вщповщних шформацш щодо яюсного та кшьюсного складу державних
службовщв, тощо.
4. Вщповщальним пращвникам за питания кадрово! роботи в anapaTi,
структурних шдроздшах, самостшних структурних пщроздшах районно!
державно! адмшютраци (Попчук JI.C., Курячш I.C., Кобзевш Н.В.,
Михайличенко I.A.) забезпечити своечасне внесения змш, доповнень в
особов1 справи, трудов! книжки та систему «Картка» державних службовшв
районно! державно! адмшютраци.
5.
Кер1внику
апарату
районно!
державно!'
адмшютраци'
Н.О. Бохваловш, головному cnenianicTy сектору управлшня персоналом
апарату районно! державно! адмшютраци J1.C. Попчук:
5.1.
Запланувати до розгляду та розглянути у IV квартал! 2017 року на
засщанш ради по робот1 з кадрами питания щодо проведено! роботи по
структурним пщроздшам районно! державно! адмМсхратпг на виконання
даного piniemra.
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Г олова районноТ державно!
адм1Н1Страци, голова
Задорожня Л.М.
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