
3АтввРджвно
Ёаказом Рег|онально[о в1дд|лення
Фд\4у по {н1проперовськ|й,
3апор|зьк |й т а 1{|ровоградськ|й
областях
1{у }!!'& в|д << '1| " €{ 20|9р.

поРцдок
стах{ування щомадян з числа молод|, як] не перебуватоть
на посадах дер)кавно! слух<би, в Рег|ональному в|дд|ленн1
Фонду дерт(авного майна 9кра!ни по [н1пропетровськ|й,

3апор|зьк|й та 1{1ровоградськ|й облаотях

1. 1{ей |[орядок визначае загальн1 полох(ення щодо орган|заш|[ та
проход)кення стая(уванн'{ громадян з числа молод|, як| не перебуватоть на
посадах дер}кавно? слухсби, в Рег|он€|.]{ьному в|дд|ленн| Фонду дер)кавногомайна 9кра!ни по [н|пропетровськ|й, 3апор|зьк|й та 1{|ровощадськ|й
областях (дшт| Рег|она-гтьне в|дд!ленття).

2' 9 цьому |{орядку терм|н <<молодь) означае громадян }кра!ни в|ком
до 35 рок1в, як] е студентами вищих навч€!льних заклад]в або отрим€1ли вищу
осв|ту та не перебуватоть на посадах дерт{авно| служби.

3' Фсновно|о мето}о стах{ування € з€.пг{енн'1 молодих та вмотивованих
спец!ал|ст|в до роботи на дерх(авн|й слухсб1, ознайомлення !х з| специф|кото
д|яльност! Рег1он€штьного в|дд|ленн я та набуття ними практичного досв1ду
роботи на державн!й служб|.

. 4' 3арахування на ста}1(ування та визначення строку його проходя(ення
зд|йснтототься на п|дстав| заяви особи, яка мае намф пройти стах(ування в
Рег|она-гльному в|дд|ленн| (да'| - стах{ист), | згод, 1ф'"ика в1дпов1дного
структурного п|дрозд1лу Рег!онального в|дд1лення, 1!{Ф оформлтосться
нак€вом нач€}г|ьника Рег|она_гльного в|дд|ленн\, 0 у раз| Б1дсугност|
нач€}г!ьника Рег|он€тльного в|дд!лення - одного |з заступн"й|", який виконуе
його обов'язки. Ао заяви ста)кист додасрезтоме у дов|л1н1й форм|.

5' €таэкування молод1 в Рег|ональному в|дд1ленн1 може зд|йснтов атиояз
|н1ц|ативи нач€ш1ьника Рег1она_гльного в|дд|лення або його заступник|в,
кер1вник|в структурних п|дрозд1л|в Рег|онального вдд1лення, кер|вник1в
вищих навч€!льних заклад|в, молод|т<них |ромадських формувань та ос|б, як|
бая<атоть пройти стажування.
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6. €та>кування молод| зд|йснтоеться строком до 1шести м|сяц!в у в|льний
в|д навчання (роботи) нас в межах робоного часу прац1вник|в Рег|он€}пьного

в|дд|лення, а саме:

повний робоний день _ понед|лок-четвер з 9:00 до 18:00 год, п'ятниця з 9:00

до |6:45 год, об|дня перерва з 13:00 до 13 :45 год;

неповний робоний день передбанае роботу ста)киста не мен1це н|т< 4 години у
робон| дн|.

7. Ёа пер|од стах{ування в Рег|он€}льному в|дд1ленн| за ста:кистом
закр|плтоеться кер|вник ста)куванн'1 |з числа кер1вник|в отруктурних
п|дрозд|л[в Рег|он€ш1ьного в1дд|лення.

8. 3м|ст стажування визначаетьоя |ндив|дуа-гльним планом стах(уванн'1

(додаток), який затверд)кус кер|вник стах(ув ання.

1ндив|дуальний план ста}1{ування мае шередбанати участь ста)киста у
вир|тшенн| перспективних | поточних завдань, як| ставить йому кер1вник

ста)кування (вир|т]тення орган|зац1йних питань' п]дготовка анал|тинних,
|нформац|йних дов|док, проект|в розпорядчих | нормативних документ|в).

- |{оставлен] завдання м€шоть бути ч!тк| та зрозум1л|.

- 1ерм|ни завдань | дорутень повинн| мати к|нцеву дату.

9. 1{ер|вник стах{ування:

- складас та затвердх{уе |ндив|дуальний пдан ст€шкування;

- забезпечуе умови, необх|дн| для проход}кенн'т ста)кування;

- забезпечуе ста)к?|сц мох<лив|оть ознайомитися з орган|зац|ето роботи
структурного п|дрозд|лу;

- з€}лу{ае стат(иста до д|яльност| сщуктурного п|дрозд|лу, п1дготовки
проект|в слу>кбових документ!в (кр|м документ|в, як| м1стять |нформац|то з

обмехсеним доотупом).

10. €та>кист:

- зобов'язаний у повному обсяз| та своечасно виконувати завдання'
передбанен| |ндив|дуаттьним планом ста)кування' вказ|вки та дору{ення
кер|вника стах(ув ання;

- зобов'язанутй додерх(увати правил внутр|тшнього слу>кбового

розпорядку Рег!он.|шьного в|дд|лення' етики та культури повед|нки;



- мо}ке брати г{асть у робот1 структурного п|дрозд|лу та 6ути присутн1м
на нарадах такого структурного п|дрозд|лу, готувати проекти документ|в;

- мае право отримувати |нформац|то д.]1я виконання покладених на нього
завдань та |ндив|ду€[льного плану стажування.

11. €тах<ист п|сля зак|нчення стажування повинен п!дготувати
письмовий зв|т про виконанн'{ 1ндив|дуального плану ста)кування з власними
висновками [ро його орган|зац|то та проведення, якпй засв|дзуе сво!м
п|дписом.

12. 1{ер|вник ст€тэкування п|сля зак|нчення стажува\1ня готуе дов[дку
або характеристику' яка м|стить |нформац|то про результати ста)кування з
в|добрахсенням р1вня профес1йно| п!дготовки ста)киста, одержаних ним знань
та навичок, профес!йних, д|лових та особистих якостей, } Авох прим1рниках,
один з яких надасться ста)кис[}, а другий переда€тьоя для збер|гання до
слухсби управл1ння персон€ш|ом р€вом з ус|ма документами про проходх(ення
стажування.

13. €тахсування проходить на безоплатн|й основ|. Рег!ональне
в|дд|лення не несе зобов'язань щодо в|дтшкодування молод|, яка проходить
стат(ування в Рег1он€|"льному в|дд|ленн|, витрат на про!зд до м1сця ст01$/вання
1 назад, добових за час перебування в дороз1, найм я{итла.

Ёачальник в|дд|лу

управл|ння персон€шом Ф. Алекс!снко



.{одаток
до |!орядку ста)кування громадян з
числа молод1, як1 не перебувалоть на
пооадах державно| слуэкби, в
Рег|ональному в|дд1ленн| Ф'{1!1} по
.{н{пропетровськ1й, 3апор|зьк1й та
1{1ровоградськ|й облаот|х
(пункт 8)

3АтввРджу}о
1(ер|вник ста}кування (посада)

(п|дгштс) (|н1фали, пр|звище)

|}цив!дуАльнии плАн стА}кувАння
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Фсоба, яка проходить
стах{ування
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з|л !{азва завдання €щок
виконання Результати виконання
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(|н1ц1али, пр1звище)


