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УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

01.02.2019                                                                                              ¹  16
                                                                                   
Ïðî ñòàí äîòðèìàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

	Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ êîëåã³¿ â³ä 30.01.2019 ¹ 1 «Ïðî ñòàí äîòðèìàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿»:

1. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñåêòîðó ç ïèòàíü ïåðñîíàëó àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿:
1) ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»,  Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè;
2) ïðîâîäèòè êîíêóðñè íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ç äîòðèìàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016 ðîêó  ¹ 246;
3) ïðèñâîþâàòè ðàíãè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â â³äïîâ³äíî Ïîðÿäêó ïðèñâîºííÿ ðàíã³â äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20.04.2016 ðîêó ¹ 306;
	4) çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ  ïëàíó-ãðàô³êó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ó 2019 ðîö³;
          5) забезпечити ведення трудових книжок згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58;
6) забезпечити ведення особових справ відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства  України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64;

2
7) обчислення стажу державної служби проводити відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, інформувати сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації  про виконання пункту 1  до 25 березня та до 25 червня 2018 року.
3. Сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації              (Вінниченко О.В.):
1) забезпечити контроль за дотриманням структурними підрозділами районної державної адміністрації чинного законодавства з питань державної служби;
2) про виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію за підсумками кварталу до 10 квітня та до 10 липня 2019 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.



Голова районної
державної адміністрації                                                                            П.І. Яригін























  

