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порядок
стажування громадяil з числа молодi, якi не перебувають на посадах

державноi служби, в управлiннi економiчного розвитку та цивiльного
захисту Каховськот районноi державноi адмiнiстрацiт

i. I_{еЙ Порядок визначае загальнi положення щодо органiзацii
та проходження стажування громадян з числа молодi, якi не перебувають
на посадах державноi служби, в управлiннi економiчного розвитку та
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХисТу КаховськоТ районноi державноТ адмiнiсЙцiТ (далi
Управлiння) вiдповiдно до частини дев'ятоi cTaTTi 48 Закону УкраiЪи <Про
державну службу>.

2.В цьомУ Порядку TepMiH (молодь) вживасться у такому значеннi:
громадяни Украiни BikoM до З5 pokiB, якi е студентами закладiв вищот освiти
або отрим€Lли вищу ocBiTy та не перебуваютъ на посадах державноi служби.

з. основною метою стажування е залучення молодих та вмотивованих
спецiалiстiв до роботи на державнiй службi, ознайомлення ix зi специфiкою
дiяльностi Управлiння . та набуття ними практичного лосвiду рЬбоr"
на державнiй службi.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження
здiйснюютъся на пiдставi заяви особи, яка мас HaMip пройти стажування
в Управлiннi (далi - стажист), i згоди керiвника вiдповiдного структурного
пiдроздiлу Управлiння, що оформлюсться нак€вом начальника Управлiння,
а у разi вiдсутнОстi начальника Управлiння - заступником, який виконус його
обов'язки. Що заяви стажист додае резюме у довiльнiй формi.
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5, Стажування молодi в Управлiннi може, здiйснюватися з iнiцiативи
начальника Управлiння або його заступника, керiвникiв закладiв вищоi
освlти, молодlжних громадських формувань та осiб, якi бажають пройти
стажування.

6. Стажування молодi здiйснюсться строком до шести мiсяцiв у вiльний
вiд навчання (роботи) час в межах робочЪго часу працiвникiв Управлiння,
а саме:

гtовний робочий лень - понедiлок-четвер з 8:00 до 17:00 год, п'ятниця
з 8:00 до 16:00 год, обiДня перерВа з 12:00 ло 12:48 год;

неповl-tий робочий день передбачас роботу с.гаItиста не мсt-{ше HirK
4 години у робочi днi.

7, На перiод стажуваFIня ts Управ;riннi за стажистом закрiпзtюеться
керiвник стажування iз числа керiвникiв вiддiлiв Управлiння.

в, Змiст стажуваIjня u"auruuuarua" irrдивiдуальним планом ста)Iiування
(додаток), який затверджус керiвник стажування.

Iндивiдуальний план стажуваннrI N,Iac передбачати участь стаяiиста увирiшеннi перспективних i поточних завдань, якi ставить йоьrу керiвник
стаiltування (вирiшення органiзаrtiйrrих питань, пiдготовка аналiтЙчних,
iнформацiйних довiдок, проектiв розпорядчих i нормативних документ.iв).

Поставленi завдання мають бути чiткi та зрозумiлi.
термiни завдань i доручень повинi]i tплати кiнцеву дату.

9. Керiвник стажування:

складас та затверд)tус iндивiдуальний план стажування;

забезпечуе умови, необхiднi для проходження стажування;

забезпечУс стажистУ моNсливiсть ознайомитися з органiзацiсtо роботиструктурного пiдроздiлу Управлiння;

залуча€ стажиста до дiяльностi вiддiлу, пiдготовки проектiв службових
ДОКУМеНТiВ (KPiM ДОКУМеНТiв, якi мiстять iнформацirо з обмеженим
доступом).

10. Стажист:



з

зобов'язаний У IloBHoMy обсязi та свосчасно виконувати завдання,
передбаченi iндивiдуальI{им плаI{ом ста}кування, вказiвки та доручення
керiвника стажування;

зобов'язаний додеря{уватися tIравил внутрiшнього слtужбового
розпорядку Управлiнtrя, етиItи та культури поведiнки;

може братИ участЪ у роботi структуРногО пiдроздiлу Управлiння, та бути
присутнiм на його нарадах, готувати проекти документiв;

мас право отримуI]ати iнформаuiю для виконання покладених на нього
завдань та iндивiдуального плану стажування,

1 l. Стажист пiсля закiнчення ста}куВаFIня повинен пiдготувати письмовий
звiт про виконання iндивiдуального плану стажування з власними
висI{овками про його органiзацiю та проведення, який засвiд.тус своiм
пiдписом.

12. КерiВник ста}КуваннЯ пiслЯ закiнченНя стаiкуВання готус довiдlку або
характеристику, яка мiстить iнформацirо про результати стажуваI{ня
з вiдображенням рiвrrя професiйнот пiдготовки стажиста, одержаних ним
знань та навичок, професiйних, дi-ltових та особистих якостей, у двох
примiрниках, один з яких нада€ться ста}кисту, а другий передасться для
зберiгання до служби управлiнtlя персоналом разом з yciMa докумеFIтами про
проходження стажування.

13. Стажування проходить на безоплатнiй ocHoBi. УправлiнI{я LIe несе
зобов'язань щодо tзiдшкодlування tttо"подi, яка проходить стах{ування
В УПРаВЛiННi, ВИТРаТ на проТзд до мiсt{я стажування i назад, добових за час
перебуванI{я в дорозi, найм }китла.

Заступник начальника управлiння-
начальник вiддiлу економiки та
агропромислового розвитку
управлiння економiчного розвитку
та цивiльного захисту Каховськоi

евген ГНИЛИLЪКИЙ
районноi державноi адмiнiстрацii


