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ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про реалізацію державної політики 
у сфері державної служби в апараті
та малочисельних структурних підрозділах 
районної державної адміністрації
 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», інших 
нормативно-правових актів з питань державної служби, доручення голови 
районної державної  адміністрації від 27 січня 2022 року № 2/01-02 та з метою 
підвищення ефективності ведення кадрової роботи в апараті та малочисельних 
структурних підрозділах райдержадміністрації:

1. Інформацію сектору з питань управління персоналом апарату 
райдержадміністрації про стан дотримання вимог Закону України «Про 
державну службу» структурними підрозділами райдержадміністрації взяти до 
відома.

2. Сектору з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації:
1) довідку про реалізацію державної політики у сфері державної служби в 

апараті та малочисельних структурних підрозділах районної державної 
адміністрації надіслати структурним підрозділам районної державної 
адміністрації та розмістити на офіційному вебсайті райдержадміністрації;

2) продовжувати вивчення  стану роботи щодо дотримання вимог Закону 
України «Про державну службу» в структурних підрозділах  
райдержадміністрації.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
1) забезпечити дотримання вимог Закону України «Про державну службу»;
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2) формування, ведення та зберігання особових справ державних 
службовців здійснювати відповідно до Порядку ведення та зберігання особових 
справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства 
України з питань державної служби від 22 березня 2016 р. № 64, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 р. за                  
№ 567/28697;

3) конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців 
проводити відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2016 р. № 246;

4) під час роботи з особистими документами працівників дотримуватись 
вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. Контроль за виконанням даного розпорядження доручити виконувачу 
обов’язків  керівника апарату районної державної адміністрації Олесі ХОМ’ЯК.

Голова адміністрації         Володимир ШИПІТКО                             

                  Олеся Хом’як

      Марія Вістовська
              

                  Володимир Коцюк

                  Ярослав Юзьків


