
КРЕМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                                             

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

          Керівник апарату районної   
державної   адміністрації 

                                                                                                        Віталій ГРУШКО

П Л А Н

роботи з кадрами районної державної адміністрації 
на 2022 рік

 З метою забезпечення реалізації державної політики з питань управління 
персоналом та у сфері державної служби, комплексного вирішення завдань 
комплектування органів виконавчої влади висококваліфікованими кадрами, 
підвищення їх ролі та відповідальності за доручену справу необхідно здійснити 
наступне:

І. Організаційні заходи

 1. Проаналізувати впорядкування структури апарату і структурних 
підрозділів райдержадміністрації на дотримання вимог постанов Кабінету 
Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 „Про впорядкування структури 
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій” (із змінами), від 18 квітня 2012 р. № 606 
„Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів 
обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві 
та Севастополі державних адміністрацій” (із змінами) та від 25 березня 2014 р. 
№ 91 „Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій” (із 
змінами). 

                                                                               Протягом року 
                                                                               Відділ управління персоналом та                                 

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації   
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2. На виконання наказу Національного агентства України з питань 

державної служби від 08.04.2014 № 43 „Про затвердження Порядку ведення 
переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних 
працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних 
службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2014 р. 
за № 628/25405, підготувати і надіслати в облдержадміністрацію форму 
відомостей щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади 
керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад 
державних службовців. 

            Щорічно до 01 березня
                                                        Відділ управління персоналом та                           

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

3. Проводити внутрішні навчання державних службовців апарату районної 
державної адміністрації згідно з узгодженим планом-графіком.   

                                                                       Щомісячно
                                                                               Відділ управління персоналом та                             

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації

 
4. Упорядкувати документи з кадрових питань згідно з номенклатурою 

справ відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації та забезпечити їх передачу до архіву  
райдержадміністрації. 

                                                                      До 5 лютого 
                                                          Відділ управління персоналом та                                                                     

мобілізаційної роботи апарату 
                                                           райдержадміністрації

5. Організаційно-методичне забезпечення роботи дисциплінарної комісії 
районної державної адміністрації з розгляду дисциплінарних справ в апараті 
райдержадміністрації.

                                                                На  час  роботи  комісії  у  разі  її 
                                                                 створення 

Відділ управління персоналом та                                            
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації

6. Забезпечувати своєчасний перегляд стажу роботи, що дає право на 
встановлення надбавки за вислугу років в державному органі та стаж державної
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служби, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
р. № 229, від 20 квітня 2016 р. № 304 (із змінами), від 18 січня 2017 р. № 15 (із 
змінами), від 24 грудня 2019 р. № 1112. 

                                                                      Щорічно до 31 грудня, 
щомісячно у разі потреби
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації

7. Відповідно до статті 39 Закону України „Про державну службу”, 
Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 (із змінами), розглядати 
питання щодо можливості присвоєння чергових рангів держслужбовцям 
апарату, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.

                                                                       Протягом року
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 

                                                                       райдержадміністрації,              
структурні підрозділи 
райдержадміністрації   

8. На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 
2017 р. № 15 (із змінами), від 8 серпня 2016 р. № 500 (із змінами), від 20 квітня 
2016 р. № 304 (із змінами) здійснювати розроблення проектів нормативно-
правових актів, що стосуються питань управління персоналом в частині 
проведення мотивувальних заходів. 

                                                                       Протягом року 
                                                                                 Відділ управління персоналом та                            

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації

9. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. 
№ 15 (із змінами), Типового положення про преміювання державних 
службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів 
(секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 
України 13.06.2016 № 646 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 30 червня 2016 р. за № 903/29033, здійснювати підготовку листів-
погоджень щодо встановлення надбавки, преміювання, надання матеріальної 
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допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних 
підрозділів районної державної адміністрації. 

                                                                       Протягом року 
Відділ управління персоналом та                             
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

10. Забезпечити формування особових справ державних службовців 
апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів 
райдержадміністрації відповідно до Порядку ведення та зберігання особових 
справ державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби від 
22.03.2016 № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за 
№ 567/28697 (із змінами). Провести ревізію особових справ працівників 
апарату, вжити заходів щодо їх впорядкування. 

                                                                       І квартал
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації
 

11. Здійснювати узагальнення та висвітлення інформації на вебсайті 
районної державної адміністрації щодо вакантних посад в апараті, структурних 
підрозділах райдержадміністрації. 

                                                                      Щомісячно
                                                                Відділ управління персоналом та                           

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації

12. При наданні щорічних відпусток забезпечувати дотримання вимог 
Закону України „Про державну службу”, „Про відпустки”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 270 (із змінами). 

                                                                      Протягом року 
                                                                    Відділ управління персоналом та                             

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації 

 
13. Скласти і подати на затвердження графік відпусток працівників 

апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 
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                                                                       Щорічно до 31 грудня 
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

14. Своєчасно розглядати звернення громадян, підприємств, установ та 
організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на 
інформацію з питань, що належать до компетенції відділу управління 
персоналом та  мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. 

                                                                       
                                                                       Постійно 

Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації
 

15. Забезпечувати реєстрацію розпорядчих документів з кадрових питань 
за допомогою автоматизованої системи контролю й організації діловодства 
„АСКОД”, здійснювати їх тиражування та розсилку. 

                                                                       Протягом року 
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

16. На виконання наказу Національного агентства України з питань 
державної служби від 10.03.2021 № 45-21 „Про затвердження форми звітності 
КСДС „Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її 
заповнення”, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 квітня 
2021р. за № 419/36041, проаналізувати і надати в облдержадміністрацію звіт 
щодо кількісного складу державних службовців райдержадміністрації.

                                                                                 
Щокварталу до 5 числа місяця                                                            
наступного за відповідним 
кварталом 

                                                                                 Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

17. Здійснити організаційне забезпечення проведення оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців апарату 
райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації 
відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (із змінами). 
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                                                                       Жовтень-грудень
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації

                                                                      
18. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 

2016 р. № 921 „Про затвердження Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобовязаних” (із змінами) здійснювати облік 
військовозобов’язаних і призовників в апараті районної державної 
адміністрації. 

                                                                  Постійно 
Відділ управління персоналом та                                
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

ІІ. Формування складу державних службовців

1. Здійснювати якісний відбір кандидатур на зайняття вакантних посад 
державних службовців в апараті райдержадміністрації, на посади керівників 
структурних підрозділів райдержадміністрації. Оптимально забезпечувати 
комплектування кадрами апарату і структурних підрозділів районної державної 
адміністрації шляхом конкурсного відбору на державну службу відповідно до 
вимог статті 21 Закону України „Про державну службу”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 „Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” (із змінами). 

                                                                       Протягом року
Відділ управління персоналом та                                
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

2. З метою забезпечення реалізації державної політики з питань управління 
персоналом у державному органі постійно аналізувати практику роботи з 
кадрами, вносити пропозиції керівнику апарату районної державної 
адміністрації щодо її вдосконалення. 

                                                                       Протягом року
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації
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3. Створювати умови для проходження практики в райдержадміністрації  

студентами вузів, підготовки ними магістерських, дипломних робіт з питань 
публічного управління та адміністрування. 

                                                                      Постійно 
     Відділ управління персоналом та                           

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 

      структурних підрозділів 
райдержадміністрації

 4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2015 р. № 171 „Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України” (із змінами), забезпечити організацію проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття 
посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 
пов'язаних із виконанням функцій держави. 

                                                                       Протягом року 
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації

5. Відповідно до Закону України „Про очищення влади” забезпечити 
проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і 
службовими особами органів державної влади, а також особами, які 
претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 вищезазначеного Закону 
України.

                                                                       Протягом року
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації
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ІІІ. Підвищення рівня професійної компетентності

державних службовців

1. На підставі реальної потреби у фахівцях сформувати замовлення на 
навчання державних службовців у Національній академії державного 
управління при Президентові України, її Львівському регіональному інституті 
державного управління, Навчально-наукового інституту публічного управління 
Тернопільського національного економічного університету у 2021 році та 
надати пропозиції щодо потреби у навчанні на 2022-2025 роки.

                                                                       І квартал
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації

 2. Забезпечити дотримання планів-графіків навчання та підвищення 
кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 
академії державного управління при Президентові України, його Львівському 
регіональному інституті державного управління та державному закладі 
післядипломної освіти „Тернопільський регіональний центр підвищення 
кваліфікації”. 

                                                                       Протягом року 
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, керівники

      структурних підрозділів   
райдержадміністрації

ІV. Дотримання чинного законодавства з питань нагород

 Дотримуватись неухильного виконання Указів Президента України від 
02 грудня 1995 року № 1116/95 „Про впорядкування відзначення пам’ятних дат 
і ювілеїв” та від 17 грудня 1999 року № 1583/83 „Про додаткові заходи щодо 
впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” при розгляді відповідних 
клопотань про нагородження.

                                                                       Постійно
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації
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V. Контроль за станом кадрового забезпечення державної служби 

Надання практичної допомоги структурним підрозділам  
райдержадміністрації, вивчення стану управління персоналом (графік 
проведення перевірок у 2021 році стану роботи структурних підрозділів 
районної державної адміністрації). 

                                                                       Постійно
  Відділ управління персоналом та                           

мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

2. Підготовка   статистичної   звітності   за   формами   № 3-ПН,   № 4-ПН, 
№ 10-ПОІ. 

                                                               Відповідно до встановлених термінів
Відділ управління персоналом та                           
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

Начальник відділу управління 
персоналом та мобілізаційної
роботи апарату адміністрації                                         Надія НІКОЛАЄВА
                                                                                      


