
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

09.01.2019                                                                                                    №  6 
 
 
Про план роботи з 
персоналом в районній 
державній адміністрації на 
2019 рік 

 
 

 Керуючись законами України «Про державну службу», «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про запобігання корупції», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження 
Типового регламенту місцевої державної адміністрації» (зі змінами), наказу 
Національного агентства України з питань державної служби від 3 вересня 2016 
року № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління 
персоналом державного органу»: 

1. Затвердити план роботи з персоналом в  районній державній 
адміністрації на 2019 рік (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 11.01.2018 № 4 «Про план роботи з персоналом в 
районній державній адміністрації на 2018 рік». 

 
 

 
           Голова 
районної державної  

  адміністрації            Ю.КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
       Розпорядження голови        
       Миргородської районної   
       державної адміністрації  
        09.01.2019 №  6 

 
ПЛАН 

роботи з персоналом в районній державній адміністрації  
на 2019 рік 

 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Обґрунтування 
необхідності 
здійснення 

заходу 

Термін  
виконання 

Відповідальні  
виконавці 

1 2 3 4 5 
І. Організаційні заходи 

1.1. Проаналізувати ро-
боту з персоналом в 
районній державній 
адміністрації у 2018 
році 

 Січень - 
лютий. 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

1.2. Підготувати звіти за 
встановленими 
законодавством 
формами 

 Січень Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

1.3 Здійснювати своє- 
часне присвоєння 
рангів державним 
службовцям, які 
успішно відпрацю-
вали на займаних 
посадах 3 роки 

Закон України 
«Про державну 
службу», поста- 
нова Кабінету 
Міністрів Украї-  
ни від 20 квітня 
2016 р. № 306 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.4 Проводити роботу 
щодо формування 
особових справ дер-
жавних службовців  

Наказ Нацдерж-
служби України 
від 22 березня 
2016 р. № 64 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.5 Проводити роботу з 
надання методичної 

Наказ Націо-
нального агент-

Протягом 
року 

Відділ управління 
персоналом та ор-



допомоги та пере-
вірки роботи з пер-
соналом в структур-
них підрозділах рай-
держадміністрації 

ства України   з                         
питань держав-
ної служби від  
3 вересня  2016 
р. № 47 

ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

1.6 Приймати до розг-
ляду та вирішення в 
установленому за-
конодавством Ук-
раїни порядку, пись-
мові та усні звер-
нення громадян 
щодо вирішення 
питань кадрового 
забезпечення дер-
жавної служби, під-
готовки, підвищен-
ня кваліфікації 
держслужбовців, 
про нагородження. 
Надавати відповіді 
на інформаційні 
запити в межах 
компетенції 

Закони України 
«Про звернення 
громадян» від                 
2 жовтня 1996 р.            
№ 393/96-ВР (із 
змінами), «Про 
доступ до пуб-
лічної інформа-
ції» (із змінами) 

Постійно Керівники струк-
турних підрозді-
лів  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.7 Провести роз’ясню-
вальну роботу щодо 
заповнення деклара-
цій державними 
службовцями рай-
держадміністрації 

Закон України 
«Про запобіган-
ня корупції» 

До 1 квіт-
ня 2019 
року 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації, 
структурні підроз-
діли райдержадмі-
ністрації 

1.8 Проводити звітуван-
ня райдержадмініст-
рації про направлен-
ня на навчання за 
кордон державних 
службовців 

Постанова Кабі-
нету Міністрів 
України від  
11 грудня 1992 
року № 698 (із 
змінами) 

1 раз на 
квартал 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

1.9 Проводити семіна-
ри-наради із спеціа-
лістами з питань 
управління персо-
налом структурних 
підрозділів рай-
держадміністрації  

Наказ Націо-
нального агент-
ства України з 
питань держав-
ної служби від  
3 вересня 2016 
року № 47 

1 раз на 
півріччя 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 



1.10 Забезпечити дотри-
мання вимог Закону 
України «Про від-
пустки» при наданні 
відпусток праців-
никам 

Закон України 
«Про відпустки» 
від 15 листопада 
1996 року  
№ 504/96-ВР (із 
змінами), поста-
нова Кабінету 
Міністрів Украї-
ни від 6 квітня 
2016 року № 270 

Протягом 
року 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.11 Приймати участь у 
виконанні плану 
заходів на 2019 рік 
щодо реалізації 
положень Стратегії 
державної кадрової 
політики на 2012-
2020 роки 

Указ Президента 
України від 01 
лютого 2012 
року № 45/2012 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.12 Забезпечити дотри-
мання вимог Закону 
України «Про за-
хист персональних 
даних» під час 
обробки персональ-
них даних 

Закон України 
«Про захист пер-
сональних да-
них» (із зміна-
ми) 

Постійно Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.13 Забезпечити органі-
зацію проведення 
спеціальної пере-
вірки щодо осіб, які 
претендують на 
зайняття посад 
категорії ”Б„ у 
державному органі 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України від 25 
березня 2015 
року № 171 (із 
змінами) 

У разі 
потреби 

Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.14 Забезпечити орга-
нізацію проведення 
перевірки стосовно 
посад, щодо яких 
здійснюються захо-
ди з очищення 
влади 
 

Закон України 
«Про очищення 
влади» 

У разі 
потреби 

Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.15 Провести перший 
тур щорічного 
Всеукраїнського 

Постанова Кабі-
нету Міністрів 
України від 19 

У терміни, 
визначені 
чинним 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-



конкурсу «Кращий 
державний службо-
вець» в райдержад-
міністрації 

вересня 2007 р. 
№ 1152 (із 
змінами)  
 

законо-
давством 

ти апарату рай-
держадміністрації 

1.16 Провести оцінюван-
ня результатів 
службової діяльнос-
ті державних служ-
бовців у 2019 році 

Стаття 44 Зако-
ну України «Про 
державну служ-
бу», постанова 
Кабінету Мініст-
рів України від 
23 серпня 2017 
року № 640 

У терміни, 
визначені 
чинним 
законо-
давством 

Керівники струк-
турних підрозділів 
райдержадмініст-
рації 

1.17 Організувати  про-
ведення роботи  що-
до визначення клю-
чових показників 
результативності, 
ефективності та 
якості службової 
діяльності держ-
службовців апарату 
райдержадміністра-
ції та керівників 
структурних підроз-
ділів райдержадмі-
ністрації на 2020 рік  

Стаття 44 Зако-
ну України «Про 
державну служ-
бу», постанова  
Кабінету Мініст-
рів України від 
23 серпня  
2017 р.  № 640 

У терміни, 
визначені 
чинним 
законо-
давством 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

1.18 Скласти графік від-
пусток працівників 
на 2020 рік 

Закон України 
«Про відпустки» 
від 15 листопада 
1996 року  
№ 504/96- ВР (із 
змінами), поста-
нова Кабінету 
Міністрів Украї-
ни від 06 квітня 
2016 року № 270 

Грудень Відділ управління 
персоналом та 
організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністра
ції, структурні 
підрозділи 
райдержадміністра
ції 

2. Формування складу державних службовців 
2.1 Проводити роботу 

по виконанню ви-
мог Типового поло-
ження про структур-
ний підрозділ 
місцевої державної 
адміністрації 

Постанова Кабі-
нету Міністрів 
України від 26 
вересня 2012 р. 
№ 887 (із 
змінами) 

Протягом 
року 

Керівники струк-
турних підрозділів 
райдержадмініст-
рації 

2.2 Забезпечити орга- Закон України У разі Відділ управління 



нізацію щодо прове-
дення конкурсів на 
заміщення вакант-
них посад держав-
них службовців 

«Про державну 
службу», поста- 
нова Кабінету 
Міністрів Украї-
ни від 25 берез-
ня 2016 р. № 246  

потреби персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації, 
структурні підроз-
діли райдерж-
адміністрації 

2.3 Приймати участь у 
проведенні засідань 
конкурсної комісії 
по заміщенню ва-
кантних посад дер-
жавних службовців 
в структурних під-
розділах райдерж-
адміністрації 

Закон України 
«Про державну 
службу», поста-
нова Кабінету 
Міністрів Украї-
ни від 25 
березня 2016 
року № 246 

Відповідно 
до розпо-
ряджень 
голови 
райдерж-
адміні-
страції 

Відділ управління 
персоналом та 
організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністра
ції 

2.4 Ведення роботи 
щодо бронювання 
військовозобов’язан
их і призовників та 
відповідної доку-
ментації. 
Проведення роз’яс-
нювальної роботи 
серед військово-
бов’язаних і призов-
ників про неухильне 
дотримання вимог 
законодавства щодо 
військового обліку. 

Закон України 
«Про військовий 
обов’язок і 
військову служ-
бу» та інші зако-
нодавчі акти з 
питань мобілі-
зації та оборон-
ної роботи, на-
каз Національ-
ного агентства 
України з питань 
державної служ-
би від 3 вересня 
2016 р. № 47 

Протягом 
року 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних 
службовців 

3.1 Проаналізувати ре-
зультати навчання 
державних службов-
ців районної дер-
жавної адміністрації 
у 2018 році 

 Січень - 
лютий 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

3.2 Забезпечити підбір 
кандидатів на вступ 
до Національної 
академії державного 
управління при Пре-
зидентові України, 

Постанова Кабі-
нету Міністрів 
України від 01 
квітня  2013 
року № 255 (зі 
змінами) 

Лютий Структурні підроз-
діли  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 



Харківського регіо-
нального інституту 
НАДУ 

апарату райдерж-
адміністрації 

3.3 Проводити роботу 
щодо виконання 
плану-графіка під-
вищення кваліфіка-
ції державних служ-
бовців районної 
державної адмініст-
рації на 2019 рік 

 Протягом 
року 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів  райдержадмі-
ністрації, відділ 
управління персо-
налом та орга-
нізаційної роботи 
апарату райдерж-
адміністрації 

4. Дотримання чинного законодавства з питань нагород 
4.1 Забезпечувати на-

лежну підготовку 
матеріалів до наго-
родження держав-
ними  нагородами 
України, нагорода-
ми Кабінету Мініст-
рів України, Почес-
ними Грамотами 
обласної державної 
адміністрації з 
нагоди державних 
свят, календарних 
та ювілейних дат 

Закон України 
«Про державні 
нагороди Украї-
ни» від 16 
березня 2000 
року  № 1549-Ш 
(із змінами); 
Указ Президента 
України «Про 
почесні звання» 
від 29 червня 
2001 року № 476 
(із змінами); 
Указ Президента 
України «Про 
порядок предс-
тавлення до 
нагородження та 
вручення дер-
жавних нагород 
України» від 19 
лютого 2003 р. 
№ 138; постано-
ва Кабінету Мі-
ністрів України 
від 5 січня 1998 
року № 17 (із 
змінами) 

Протягом 
року 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

4.2 Брати участь у під-
готовці та проведен-
ні професійних свят, 
пам’ятних дат, юві-

 Протягом 
року 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-



лейних дат, інших 
заходів з врученням 
державних нагород, 
нагород Кабінету 
Міністрів України, 
Почесних грамот 
обласної державної 
адміністрації, ра-
йонної державної 
адміністрації та 
районної ради 

держадміністрації 

4.3 Надавати консуль-
тативну допомогу 
працівникам сільсь-
ких, селищних рад з 
питань підготовки 
матеріалів до 
нагородження 

 Постійно Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

4.4 Надавати роз’яс-
нення щодо наго-
родження та вручен-
ня державних наго-
род ветеранам війни 
та праці, багатодіт-
ним матерям та 
іншим категоріям 
громадян 

 Протягом 
року 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

4.5 Надсилати матеріа-
ли до  відділу уп-
равління персона-
лом апарату облас-
ної державної адмі-
ністрації про одер-
жання та вручення 
державних нагород 
(підтвердження, 
протоколи вручен-
ня, акти уточнення, 
заміни посвідчень) 

 Відповідно 
до вста-
новлених 
термінів 

Відділ управління 
персоналом та ор-
ганізаційної робо-
ти апарату рай-
держадміністрації 

 
 
Виконувач обов’язків начальника 
відділу управління персоналом та  
організаційної роботи апарату  
райдержадміністрації                                                          Л.О.Самохіна 


