УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
26.02.2018

№ 88

Про реалізацію завдань
державної кадрової політики
Керуючись статтями 6, 13 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", Законом України "Про державну службу", з метою забезпечення
реалізації державної кадрової політики в районній державній адміністрації:
1. Направити інформацію відділу кадрової роботи апарату районної
державної адміністрації про стан реалізації завдань Стратегії державної
кадрової політики на 2012-2020 роки, забезпечення в кадровій роботі виконання
вимог чинного законодавства з питань державної служби та протидії корупції у
Вільнянській районній державній адміністраціях у 2017 році структурним
підрозділам райдержадміністрації для відповідного реагування.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:
1) детально проаналізувати стан роботи з кадрами та розглянути
оперативних нарадах;

на

2) привести положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та
посадові інструкції їх працівників відповідно до змін, внесених до законів України
"Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу" та до інших
нормативно-правових актів, прийнятих на реалізацію цих законів;
3) з метою об'єктивного щорічного оцінювання службової діяльності,
забезпечити проведення протягом року моніторингу виконання державними
службовцями структурних підрозділів райдержадміністрації визначених
завдань і ключових показників їх діяльності на 2018 рік, у разі потреби
здійснити їх перегляд;
4) вжити заходів щодо забезпечення виконання плану-графіку навчання
державних службовців в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
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самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій,
обов'язкового підвищення їх кваліфікації в рамках
І туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець“;
5) забезпечити призначення осіб на посади державної служби за результатами
спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
3. Відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації:
1) продовжити практику звітів керівників структурних підрозділів на
засіданні колегії райдержадміністрації та перевірки стану роботи з кадрами,
дотримання вимог Закону України "Про державну службу" та чинного
законодавства з питань протидії корупції
в структурних підрозділах
райдержадміністрації;
2) подати голові райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан
виконання цього розпорядження до 01.02.2019.
4. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на
апарату райдержадміністрації Білоконь С.В.
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