УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Про організацію і проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» в Запорізькій районній державній
адміністрації Запорізької області у 2017 році
Керуючись статтею 6 іа пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від 19.09.2007 № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець», пунктом 8 Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.07.2010 № 564 (зі змінами й доповненнями), та
Методичними рекомендаціями щодо організації підвищення кваліфікації
державних слу'жбовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець», затвердженими наказом Національного агентства
України з питань державної служби
від 15.02.2012 № 29 на виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 16.03.2017 № ПО, з метою
виявлення й заохочення найбільш професійно підготовлених державних
службовців Запорізької райдержадміністрації Запорізької області;
1. Затвердити план заходів з організації підвищення кваліфікації
державних службовців у рамках І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» (далі - Конкурс) в Запорізькій районній
державній адміністрації Запорізької області у 2017 році (додається).
2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення І туру
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний слу'жбовець» в
Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області у новій
редакції (додається).
3. Організаційному комітету з проведення І туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в Запорізькій
паыг»ит-Г1Ы тт<^пм:^аоо1 т>г о ттисіиіг'хг»оттіі * і *
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проведення Конкурсу відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету'
Міністрів України і методичних рекомендацій щодо проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених
наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15
лютого 2012 року № 29.
4. Відділу кадрової роботи апарату та керівникам структурних підрозділів
районної державної адміністрації здійснити заходи щодо забезпечення
проведення в І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець» в Запорізькій районній державній адміністрації Зацорізької
області у 2017 році, та здійснити відбір державних службовців для участі у І
турі Конкурсу з урахуванням критеріїв для конкурсантів номінації «Кращий
керівник» і «Кращий спеціаліст», встановлених порядком проведення
Конкурсу..
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
Макущенка В.О.

Голова районної державної
адміністрації

А.Г.Васюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації
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ПЛАН
ідів з організації підвищення кваліфікації державних службовців
' рамках І туру щорічного Всеі'країнського конкурсу «Кращий
ЇВШІЙ службовець» в Запорізькій районній державній адміністрації
Запорізької області у 2017 році
роведеіши першого засідання організаційного комітету з проведення
річного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державшій службовець»
.ній районній державній адміністраціі Запорізької області у 2017 році
ірганізаційшій комітет І туру Конкурсу райдержадміністрації) з
(рішень щодо:
ердження Порядку проведення І туру Всезжраїнського конкурсу
державшій службовець» в Запорізькій районній державній
щії Запорізької області у 2017 році (далі - Порядок проведення І туру
);
ердження плану роботи органііаційного комітету з проведення 1 туру
1 Всеукраїнського конкурсу «Кращій державшій службовець» в
й районній державній адміністрації Запорізької області у 2017 році
нкурс).
?0 03 2017

Макущенко В.О.,- керівшік апарату
райдержадміністрації.
Паливода В.В., начальшпс відділу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

,оведення Порядку проведення І туру Конкурсу до відома державшої
ів районної державнот адміністрації.
22 03 2017

Паливода В.В., начальгаїк вцідалу кадрової ртботи
апарату райдержадьііністрації,
керівгаїки структурних підрозділів
райдержадмітстрації

[ідготовка і розміщеїшя в районній газеті «Червошій промінь» та на
[у веб-сайгі районної державної адміністрації:
юшення про проведення І туру Конкурсу та переліку документів для
ажаюгь в::іяти участь у ньому.

пуошкація
матеріашв
з підготовки
Конкуфоу в районній газеті «Червоний промінь»;
виготовлення фотографій про хід Конкурсу.
Протягом
підготовчого
періоду та в
період
проведення
Ітуру
Конкурсу

та

проведення

І

туру

Паливода В.В., начальник віддалу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

ч

5.
Прийом документів державних службовців, які виявшш бажання взяти
участь у І турі Конкурсу, опрацювання їх на правильність оформ.лення та
відповідність претендентів з урахуванням критеріїв, встановлених для
конкурсантів номінацій «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».
'

До 29.03.2017

Керівники структурних підрозділів
раидержадьгішстрації.
Паливода В.В., начальник віддалу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

6.
Проведення відбору державних службовців для участі у І турі
Конкурсу з урахуванням критеріїв, встановлених для конкурсантів номінацій
«Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».
До 30.03.2017

Організаційний комітет 1 туру Конкурсу
райдержадміністрації

7. Проведення другого засідання Організаційного комітету І туру
Конкурсу для розглядуй документів, наданих державними службовіщми претендентами та прийняття рішення щодо їх участі у Конкурсі,
До 31.03.2017

Макущенко В.О,, кервник апарату
райдержадміністрації,
Паливода В.В., начальник віддалу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

8, Інформування державних слу'жбовців - претендентів про прийняте
рішення Організаційного комітету І туфу Конкурсу щодо допуску їх до участі у
Конкурсі.
До 31.03.2017

Паливода В.В., начальник віддалу^ кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

9. З метою створення для учасників І туфу Конкуфсу в районній

22.03.2017
'

Гребенюк Т.В., заст5>тгннк керівника атрат}г,
начальника відділу організаірйної робота,
діловодства і контролю апарату
раГщержадагіністрації;
Паливода В.В., начальник віддалу кадрової іюботи
апарату райдержадмінісграїтії

надання конкурсантам консультацій та роз’яснень з штнного
вства, питань державної сіу'жби та володіння комп’ютерною технікою.
отяі’ом

Паливода В,В., начатник відділу кадрової роботи
апарату райдержадмінісграції

тведення
нкурсу
Проведення тематичного короткотермінового семінару з учасниками
у з актуальних проблем державного управління, чинного законодавства
ь державної служби й протидії корутщії та методики володіння
грною технікою.
.03.201'

Макущенко В.О., кеїлвншс апарату
райд ер жадмініст рації,
Паливода В.В., начальник відділу кадрової роботи
апарату райдержадмінісграції

Отримання від Організаційного комітету з проведення II туру
у тестових завдань щодо встановлення рівня знань Конституції
чинного законодавства з питань державної служби й протидії корупції
жплексне тестування).
.03.2017

Палішода В.В., начальштк віддалу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

Проведення третього засідання ■Організаційного комітету І туру
у з гаттань органоації проведення комплексного тестування участшків
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Мавлтценко В.О., керівник апарату
райдержадміністраідаї.
Паливода В.В., начальник вщдалу кадрової [юботи
апарату райдержадміністрації

Проведення комплексного тестування учасників Конкурсу.
16.04.2017
10.04.2017

у

Оргашзатлйний комітет І туру' Конкуфсу
райдержадміністрації

Отримання від Організаційного комітету з проведення II туфу
орієнтовного переліку сіпуаційннх 'завдань щодо складання

До 10,04.2017

Паливода В.В., начальник відділу кадрової рііботії
апарату райдержадмішстрації

15. Проведення четвертого засідання Організаційного комітету І туру
Конкурсу з прийняття рішень щодо затвердження:
результатів комп-лексного тестування учасників Конкурсу,
переліку' завдань для складання ділового документа для учасників
Конкурсу.
До 12.04.2017

Макущенко В.О,, ке}лвник апарату
тайд ер жадмініст ращї,
Паштвода В.В., начальник віддалу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

16. Організація виконання конкурсних завдань зі складання ділового
документа учасниками Конкурсу.
З 13.04.2017
по 14.04.20i:

ОрганЬаційний комітет І туру Конкурсу
райдержадміністрації

17.
Отримання від Організаційного комітету з II туру Конкурсу
орієнтовного переліку конкурсних завдань з володіння у'часниками Конкурсу
персональним комп’ютером.
До 14.04.2017

Паішвода В.В., начальник відділу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

18.
Проведення п’ятого засідання Організаційного комітету І туру
Конкурсу з ітрийняття рішень щодо затвердження:
результатів виконання конкурсних завдань учасниками Конкурсу зі
складання ділового документа;
переліку конкурсних завдань з володіння персональним комп’ютером
учасниками Кошдфсу.
До 18.04.2017

Маку'щенко В.О., керівшпс апарату
гайдер жадмініст ращї,
Пашгвода В.В., начальник відділу' кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

19.
Організація виконання учаснішами Конкурсу конкурсних завдань з
володіння персональним комп’ютером.
З 19.04.2017
по 21.04.2017

Організаційний комітет І туру' Конкурсу
райдержадьгіністрації

20.
Проведення шостого засідання ОрганЬаційного комітету І туру
Конкурсу з прийняття рішень щодо:

конкурсшсс завдань з володіння персональним комп’ютером;
підсумків та визначення переможців і лауреатів І туру Конкурсу.
До 25.04.2017

Макущенко В.О., керівник апарату
райдержадміністраїцї.
Паливода В.В., начальник відділ}' кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

21.
Направлення до Організаційного комітету з проведення II туру
Конкурсу другого примірника протоколу засідання Організаціїшого комітету
І туру Конкурсу з прийняі'тя рішення щодо підведення підсумків Й ЕШНа.ЧЄННЯ
переможців Конкурсу та копій їх документів і виконаних ними завдань.
До 29.04.2017

Паливода В.В., начальник відділу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

22.
Проведення урочистого засідання з ггідведення підсумків ітроведення:
І туру Конкуфсу' та нагороджешія його переможців і лауреатів.
До ЗО.04.2017

Керівнгпс апарату районної
державної адміністрації

Організаційний комітет І туру Конкурсу
райдержадміністрації

7й

В. о. Макущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районно:
державної адміністрації
1 ^ .0 і ^іоіг

СКЛАД
організаційного комітету з проведення І туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
в Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області у
2017році
Макущенко Володимир
Олексійович

керівник апарату районної державної
адміністрації;
голова організаційного комітету

Паливода Вікторія Вікторівна

начальник від ділу кадрової роботи апарату
районної державної адміністрації, заступник
голови організаційного комітету

Свірідкова Ірина Петрівна

головний спеціаліст відділу кадрової роботи
апарату районної ддіжавної адміністрації,
секретар організаційного комітету

Члени Організаційного комітету;
Авдеева Алеся Валеріївна

начальник служби у справах дітей районної
державної адміністрації

Стіна Наталія Миколаївна

редактор Запорізької районної газети
Червоний промінь

Халупник Юлія Ярославівна

начальник юридичного від ділу апарату
районної державної адміністрації

Яковлева Наталія Миколаївна

начальник загального відділу управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

Керівник апарату
раидержадміністрації

В.О. Макущенко

