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Про стан виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України,
у сфері державної кадрової політики
за І півріччя 2016 року
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань
персоналу (Пилипчук Г. Й.) про стан реалізації державної кадрової політики,
колегія державного архіву області зазначає, що основні зусилля протягом І
кварталу 2016 року спрямовувались на практичну реалізацію завдань,
визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів
України,
розпорядженнями
голови
облдержадміністрації,
рішень
Укрдержархіву, у сфері державної кадрової політики та здійснення
систематичного контролю за їх виконанням.
Дотримано вимог встановленого порядку призначень на посади та
звільнень з посад працівників держархіву області.
За звітний період
звільнилось 2 державних службовці (1 особа у зв’язку з виходом на пенсію, 1за власним бажанням).
Ведеться контроль за присвоєнням рангів державним службовцям,
обчислення загального стажу і стажу державної служби, наданням щорічної та
додаткової відпусток відповідно до норм чинного законодавства. Здійснюються
заходи, щодо підвищення кваліфікації працівників державного архіву області за
професійними програмами та програмами короткотермінових семінарів.
Керівництво архіву скеровує на навчання працівників архіву які виявили
бажання здобути другу вищу освіту у вищих навчальних закладах за напрямком
«Державне управління» або «Державна служба».
З метою популяризації архівної роботи, залучення молоді до роботи в
архівних установах області, щорічно в архіві проходять практику студенти
вищих навчальних закладів.
Головним спеціалістом з питань персоналу (Пилипчук Г. Й.)
в
установлені терміни надаються звітні, інформаційні та статистичні матеріали до
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань
державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській
областях, Укрдержархіву та обласної державної адміністрації.
Проводиться інша робота, пов’язана із застосуванням законодавства про
працю та державну службу.
З метою забезпечення ефективної реалізації державної кадрової політики
колегія
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ВИРІШИЛА:
1. Інформацію «Про стан виконання завдань, визначених актами
і дорученнями Президента України, у сфері державної кадрової політики
за І квартал 2016 року» взяти до відома.
2. Головному спеціалісту з питань персоналу (Пилипчук Г. Й.):
2.1. продовжити роботу, спрямовану на практичне виконання законів
України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Державної
архівної служби України, чинних законодавчих і нормативних документів з
питань реалізації державної кадрової політики, трудового законодавства та
здійснення систематичного контролю за безумовним виконанням актів
законодавства у цій сфері;
2.2. забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства при
призначенні на посади, пов’язані з виконанням функцій держави, та
проходженням державної служби;
2.3. дотримуватись вимог законодавства при складанні графіку відпусток
працівників з метою недопущення виникнення заборгованості по оплаті
відпусток та виплати допомоги на оздоровлення;
2.4. сприяти підвищенню кваліфікації працівників установи;
2.5. забезпечити роботу по проведенню перевірок державних службовців
відповідно до Закону України «Про очищення влади».
2.6. продовжити роботу щодо формування цілісної та дієвої системи
попередження і запобігання корупційним діянням в держархіві області.
2.7. забезпечити ведення військового обліку
військовозобов'язаних
держархіву області.
3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника
директора–начальника відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної
роботи Харука Л. С.
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