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Про затвердження Порядку
стажування громадян з числа
молодi, якi не перебувають
на посадах державноТ служби,
в апаратi Каховськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ
Херсонськоi областi
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Вiдповiдно до частини дев'ятоТ cTaTTi 48 Закону УкраiЪи кПро державну
службу>>, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першоi cTaTTi 39, частиною
першою cTaTTi 41 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молодi, якi не
перебувають на посадах державноТ служби, в апаратi Каховськоi районноТ
державноi адмiнiстрацii ХерсонськоТ областi (лалi - Порядок), що додасться.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв апарату Каховськоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ ХерсонськоТ областi забезпечити стажування громадян
з числа молодi, якi не перебувають на посадах державноi служби, вiдповiдно
до Порядку, затвердженого цим розпорядженням.

3. Началънику юридичного вiддiлу апарату Каховськоi районноi
державноТ адмiнiстрацii ХерсонськоТ областi Нечпал А.Л. забезпечити подання

цього розпорядження на державну ре€страцiю до Головного територiального

управлiння юстицiТ у Херсонсъкiй областi.

4. Начальнику вiддiлу органiзацiйноi роботи та з питанъ внутрiшньоi
полiтики апарату Каховськоi районноi державноТ адмiнiстрацii ХерсонськоТ
областi Майстеренко I.I. забезпечити публiкацiю цього розпорядження
в засобах масовоТ iнформацii пiсля його державноi реестрацii в Головному
територiальному управлiннi юстицii у Херсонсъкiй областi.

5. Це розпорядження набирае чинностi пiсля державноi ресстрацii з дня_

його офiцiйного опублiкування.
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6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвника
апарату КаховськоТ районноi державноi адмiнiстрацii Херсонськоi областi
Василъеву Т.В.

Голова КаховськоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii
ХерсонськоТ областi в. сАлтиков
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови КаховськоТ
районноТ державноi адмiнiстрацii
Херсонськоi областi
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порядок
стажування громадян з числа молодi, якi не перебувають на посадах державноТ

служби, в апаратi KaxoBcbKoi районноТ державноi адмiнiстрацii
Херсонськоi областi

1. Цей Порядок визначае загальнi положення щодо органiзацiТ
та проходження стажування |ромадян з числа молодi, якi не гrеребувають
на посадах державноТ служби, в апаратi КаховськоТ районноi державноi
адмiнiстрацiТ Херсонськоi областi.

2. У цъому Порядку TepMiH ((молодь) означае громадян УкраТни BiKoM
до 35 poKiB, якi с студентами третього i вище KypciB закладiв вищоТ освiти
або отрим€tли вищу ocBiTy та не перебувають на посадах державноi служби.

З. Основною метою стажування е заlrучення молодих та вмотивованих
спецiалiстiв до роботи на державнiй службi, ознайомлення ix зi специфiкою
дiяльностi апарату КаховськоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ ХерсонськоТ
областi та набуття ними практичного досвiду роботи на державнiй службi.

4. Зарахування на стажування та визначеннrI строку його проходження
здiЙснюються на пiдставi заяви особи, яка мае HaMip пройти стажування
в апаратi Каховськоi районноi державноi адмiнiстрацii Херсонськоi областi
(далi - стажист), i згоди керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу
аппарату Каховськоi районноi державноi адмiнiстрацii Херсонськоi областi,
що оформJIюеться наказом керiвника аrтарату Каховсъкоi районноi державноi
адмiнiстрацiТ Херсонсъкоi областi. .Що заяви стажист додас резюме у довiльнiй
формi. \
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5. Стажування молодi в апаратi Каховсъкоi районноi державноi
адмiнiстрацii Херсонськоi областi може здiйснюватися з iнiцiативи керiвника
апарату КаховсъкоТ районноТ державноi адмiнiстрацii Херсонськоi областi,
керiвникiв закладiв вищоi освiти, молодiжних |ромадсъких формувань та осiб,
якi бажають гtройти стажування.

6. Стажування молодi здiйснюеться строком до шести мiсяцiв у вiльний вiд
навчання (роботи) час в межах робочого часу працiвникiв апарату КаховськоТ

районноi державноi адмiнiстрацii Херсонськоi областi, а саме:

повний робочий день - понедiлок-четвер з 8:00 до 17:15 год, п'ятниця з 8:00

до 16:00 год, обiдня перерва з 12:00 до 13:00 год;

неповний робочий день передбачас роботу стажиста не менше нiж 4 години у
робочi днi.

7. На перiод стажування в апаратi Каховськоi районноi державноi
адмiнiстрацii ХерсонськоТ областi за стажистом закрiплюеться керiвник
стажування iз числа керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату КаховськоТ

районноi державноi адмiнiстрацii ХерсонськоТ областi.

8. Змiст стажування визначаеться iндивiдуальним планом стажування
(додаток), який затверджуе керiвник стажування.

Iндивiдуалъний план стажування мае передбачати rIастъ стажиста у
вирiшеннi персгrективних i поточних завдань, якi ставить йому керiвник
стажування (вирiшення органiзацiйних питанъ, пiдготовка аналiтичних,
iнформацiйних довiдок, проектiв розпорядчих i нормативних документiв).

Поставленi завданнrI мають бути чiткi та зрозумiлi.
Термiни завдань i доручень повиннi мати кiнцеву дату.

9. Керiвник стажування:

1) складае та затверджуе iндивiдуальний план стажування;

2) забезпечуе умови, необхiднi для проходження стажування;

3) забезпечуе стажисту можливiсть ознайомитися з органiзацiею роботи
структурного пiдроздiлу апарату Каховськоi районноi державноi адмiнiстрацii
ХерсонськоТ областi;

4) заJIучае стажиста до дiяльностi структурного пiдроздiлу апарату
Каховськоi районноi державноi адмiнiстрацii ХерсонськоТ областi, пiдготовки
проектiв службових документiв (KpiM документiв, якi мiстять iнформацiю з
обмеженим доступом).
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10. Стажист:
1) повинен у повному обсязi та своечасно виконувати завдання, передбаченi

iндивiдуальним планом стажування, вказiвки та доручення керiвника

стажування;

2) зобов'язаний додержувати правил внутрiшнього службового розпорядку
каховсъкот районноi державнот адмiнiстрацiт Херсонськоi областi, етики та

культури поведiнки;

3) може брати участъ у роботi структурного пiдроздiлу ацарату КаховськоI

районнот державноi адмiнiстрацiт Херсонськоi областi та бути присутнiм на

нарадаХ апаратУ Каховськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ ХерсонськоТ

областi, готувати проекти документiв;

4) мае право отримувати iнформацiю для виконання покJIадених на нЬОГО

завдань та iндивiдуалъного плану стажування.

11. Стажист пiсля закiнчення стажування повинен пiдгоryвати писъмовиЙ
звiт про виконання iндивiдуаlrьного плану стажування з власними висновкаМи
про його органiзацiю та проведення, який засвiдчуе cBoiM пiдписом.

12. Керiвник стажування пiсля закiнчення стажування готу€ довiдку або

характеристику, яка мiстить iнформацiю про результати стажУВання З

вiдображенням рiвня професiйноТ пiдготовки стажиста, одержаних ним знань Та

навичок, професiйних, дiлових та особистих якостей, у двох примiрниках, оДин З

яких надасться стажисту, а другий передасться для зберiгання до вiДДiЛУ З

питанЬ управлiннЯ персонаJIоМ апаратУ КаховськоТ районноi державноi
адмiнiстрацii Херсонськоi областi р€tзом з yciMa документами про прохоДженнЯ

стажування.

13. Стажування проходить на безоплатнiй ocHoBi. Каховська раЙонна
державна адмiнiстрацiя Херсонськоi областi не несе зобов'язанъ щОДО

вiдшкодування молодi, яка проходить стажування в апаратi КаховськоТ районнОi
державноi адмiнiстрацiТ ХерсонськоТ областi, витрат на проiЪд до мiсця
стажування i назад, добових за час перебування в дорозi, найм житла.

Керiвник апарату

районноТ державноi адмiнiстрацii т. вАсильевА
za-
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Додаток
до Порядку стажування громадян з

числа молодi, якi не перебувають на
посадах державноi служби, в апаратi
KaxoBcbKoi районноi державноi
адмiнiстрацii ХерсонськоТ областi
(пункт 8)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керiвник стажування

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
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IндивIдуАльниЙ плдн стА}ItувАння

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

в

Стажист

(назва структурного пiдрозлiлу)

з 

- 

по 

- 

20- року

(п iдпис) (iнiшiали. прiзвише)

J\'9

зlп
Назва завданFIя

Строк
виконання

Резулътати виконання
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