
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

;а, рз хр/у

нАкАз

м. Суми xn 33 -с,а

Про стажування громадян з

числа молодi в Щепартаментi

агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi

адмiнiстрацii

вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <про мiсцевi державнi

адмiнiстрацii>, частини дев'ятоi cTaTTi 48 Закону УкраiЪи <Про державну

СлУжбу>, розпорядження голови Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд

01 березня 20|7 року Ns 114-ОЩ кПро стажування цромадян з числа молодi в

Державних органах Сумськоi областi>>, заресстрованого в Головному

територiальному управлiннi юстицii у Сумсъкiй областi 09 березня 20117 року за

J\b 1211657, з метою ознайомлення з функцiонуванням державноi служби

|роМаДян з числа молодi, якi не перебувають на посадах державноi служби

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з .числа молодi в

,Щепартаментi а|ропромислового розвитку СумськоI обласноi державноi

адмiнiстрацii, що додасться.

ЗареЁстровано в ГолтсзгiнФму
тфрл4торiальнOму упрflвлiннi
FecTиl-ijT у Сумськjй оSлtастi

, а5 ,ц р}zпте"g

€а N9 оц п6|9
Уп*вl".iOважФtца осаS гану дерщffвно'l'

реfiOтрfrцij'



2. Головному спецiалiстовi з питань персон€rлу вiддiлу органiзацiйного

Забезпечення та контролю управлiння сприяння розвитку агропромислового

виробництва та харчовоi промисловостi Харченко I.M. забезпечити поданнrI

цього накurзу в установленому законодавством порядку на державну реестрацiю

до Головного територi€tльного управлiння юстицii у Сумськiй областi.

3. Вiддiлу органiзацiйного забезпеченнrI та контролю управлiння

4. Щей накz}з набирас чинностi з дня його офiцiйного оприлюдненнrI.

5. Контроль за виконанням цього нак€ву зzlлишаю за собою.

СПриrIннrI розвитку агропромислового виробництва та харчовоi промисловостi

забезпечити офiцiйне оприлюднення цього нак€ву.

Виконуючий обов'язки

директора Щепартаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту

агропромислового розвитку

Сумськоi обласноi державноi

адмiнiстрацii

20 березня 2017 року NЬ 33-ОД

сТа}кування громадян з числа молодi в Щепартаментi агропромислового

розвитку CyMcbKoi обласн оi держа вцоi адмiнiстрацii

1. Порядок стажуваннrI цромадян з числа молодi в ,,Щепартаментi

агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii (д-i -
Порядок) визначае загальнi положення щодо органiзацii та проходженнrI

СТажУвання |ромадян з числа молодi, якi не перебувають на посадах державноi

СЛУЖби, В ,Щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi обласноi

ДеРЖаВноi адмiнiстрацiТ (д-i -.Щепартамент), вiдповiдно до частини дев'ятоi

cTaTTi 48 Закону УкраiЪи <Про державну службу>.

2. У цьому Порядку TepMiH ((молодь> вживаеться вiдповiдно до Закону

УкраiЪи <Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в

УкраiЪЬ.

|,,.з r}**cTpoBaHo в ГФлсtsноfu4у
т*эрFi торiальноfu{у управлiннi
!Фс,тицi'i у СумськiЙ oб:racTi

уi]свнOважена

i]irýsтрацiт

порядок
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3. Метою стажування с ознайомлення |ромадян з числа молодi, якi не
перебуваютЬ на посадаХ державноi служби, з функцiонуванням державноi
служби, дiяльнiстЮ Щепартаменту як органу публiчноi влади. Стажування
проводиТься на посадах державних службовцiв та посадах працiвникiв, якi
виконуЮтъ функЦii з обслУговуванНя, TepMiHoM вiд одного о шести мiсяцiв.

4. Стажування здiйснюеться на засадах добровiльностi та мае на MeTi
надати можливiстъ молодi набути теоретичних знань i навичок практичноi

роботи у сферi доржавного управлiння та адмiнiстративного менеджменту, Що
сприятиме iT подальшому професiйному зростанню.

стажування молодi проводитъся у вiльний вiд навчання (роботи) час в

внутрiшнього службового та трудового розпорядку працiвникiв ,щепартаменту.

5. РiшеннЯ прО допусК до стажування та визначення TepMiHiB його
проходження приймаеться на пiдставi :

заяви на iм'я директора Щепартаменту особи, яка мае HaMip пройти
стажування в .щепартаментi (дurri - стажист), до заяви стажист додае резюме та
мотивацiйний лист у довiльнiй формi;

письмовОго IIогоДження вiдповiдних керiвникiв структурних пiдроздiлiв

,.щепартаменту за мiсцем бажаного стажування.

б. База стажування (один або декiлька структурних пiдроздiлiв

Щепартаменту) та термiни його проходження визн€гIаетъся нак€вом

,Щепартаменту.

7.на перiод стажуваншI в Щепартаментi за стажистом закрiплю€тъся
керiвник стажуваннrI з числа керiвникiв структурних пiдроздiлiв Щепартаменту,



aJ

в яких будa проводитисъ стажування. У кожношry iз з€вначених

пiдроздiлiв визначаеться працiвник, вiдповiдальний за

стажування.

структурних

проходження

8. Проходження стажування здiйснюеться вiдповiдно до iндивiдуального

планУ стажування (додаток 1), що пiдписуеться KepiB иком стажування i
стажистом та затверджуеться директором .щепартаменту.

9.,.щепартамент не несе жодних фiнансових зобов'язань перед стажистом,

у тому числi щодо вiдшкодування витрат на проiЪд до мiсця стажування i назад,

добових за час перебування в дорозi, найм житла тощо.

1 0. Керiвник стажуваннrI:

1) з урахуванням побажанъ (мотивацii) стажиста скJIадае та пiдписуе

iндивiдуальний план стажування, контролюе його виконаннrI;

2) забезтtечуе умови, необхiднi для ефективного проходження

стажування, ознайомлення стажиста з органiзацiею роботи Щепартаменту в

цlлому;

3) Залl^rае стажиста до виконання окремих завдань пiд контролем

вiдповiдалъногО працiвника В межаХ дiяльностi структурного пiдроздiлу

,,ЩепартаМенту, пiдготовки [poeKTiB службових документiв (KpiM документiв, що
мiстять iнформацiю з обмеженим доступом);

4) надае методичНу допомОгу в удоСконЕUIенНi професiйних знань, yMiHb

та навичок.
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11. Права стажиста:

l

[) безперешкодно потрапляти до адмiнбудiвлi Щепартаменту на пiдставi

тимчасовоi перепустки та перебувати в службових примiщеннях визначеного

структурного пiдроздiлу (пiдроздiлiв) Щепартаменту в межах робочого часу;

2) отримувати iнформацiю, що не мае обмеженого доступу, щодо
дiяльноСтi .ЩепарТаменту вiдповiдно до iндивiдуального плану стажув ання;

3) брати участь у виконаннi окремих службових завдань пiд контролем

вiдповiдальногО працiвника в межах дiяльностi структурного пiдроздiлу

,Щепартаменту, пiдготовки проектiв службових документiв (KpiM документiв, що
мiстятъ iнформацiю з обмеженим доступом) та бути присутнiм на нарадах

такого пlдроздlлу;

4) iнiцiювати внесення змiн до графiку проходження стажування.

1 2. обов'язки стажиста:

1) додержуватися правил внутрiшнього службового i трудового

розпорядку !епартаменту в частинi режиму роботи i охорони працi,

вiдлуrатися з мiсця постiйного стажування лише У разi погодження з

керiвником стажування;

2)у повному обсязi та свосчасно виконувати завданнrI, передбаченi

iндивiдуальним планом стажування, та доруrення керiвника стажування,

вказiвкИ вiдповiдалъниХ за прохоДженнЯ стажування працiвникiв;

3) вживатИ необхiдних органiзацiйних заходiв з метою постiйного

удосконztлення cBoik професiйних знань, yMiHb та навичок.
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13. Участь у стажуваннi припиняеться:

1) у разi закiнчення строку проведеннrI стажування;

2) у разi порушеншI стажистом вимог цього Порядку;

3) за власниМ бажанням стажиста згiдно з його письмовою зuulвою.

рiшення про дострокове припинення участi в с ажуваннi оформлюеться
наказом Щепартаменту.

14. У разi органiзацiйнот неможливостi продовжувати стажування з
об'ективних причин, що скJIЕUIися на базi стажування, керiвник стажуванIUI

звертаетъся до директора .щепартаменту з обrрунтованою пропозицiею про
перенесення TepMiHiB стажування (продовження стажування в iнший час або
його дострокове завершення). На пiдставi вiдповiдноi службовоi записки
керiвника стажування директор ,щепартаменту приймае рiшення про
перенесення TepMiHiB стажування або змiни бази стажування, що оформлюеться
вlдповlдним нак€}зом rЩепартаменту.

15. СтажИст за три робочих днi до закiнчення стажування складае i подае
керiвнику стажування звiт про rтроходження стажування та засвiдчуе його своiм
пiдписом (додаток 2).

16, КерiВник стаЖуваннrI пiсля подання стажисто звiту про проходження
стажування оформляс висновок щодо проходження стажування, що мiстить
оцiнкУ (негативНа, позитИвна, вiдмiнна) виконаннrI стажистом iндивiду€Lльного

плану стажування та ii обцрунтування (додаток 3).

17. Кожному стажисту, який пройшов стажування, видаеться довiдка за

резулътатами стажування,в Щепартаментi (додаток 4).
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18. Щокументи про проходженшI стажування передаються керiвником
стажування на зберiгання головному спецiалiстовi з питань персон€rлу вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та кон олю Щепартаменту.

Засryпник начальника управлiння
сприяцня розвитку агропромислового

виробництва та харчовоi промисловостi -
начальник вiддiлу органiзацiйного

забезпечення та коцтролю

Головний спецiалiст з питаць персоналу

вiддiлу органiзацiйного забезпечен

та контролю

Й 
- O,C,HiKiTiHa



,.Щодаток 1

до Порядку стажу.вання
|ромадян з числа молодi в
,Щепартаментi агропромислового 1

розвитку Сумськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацii

ЗАТВЕРДЖУЮ

,Щиректор Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

(пiдпис) (iнiцiа.llи, прiзвище)

(( >) 20-р.

IНДИВЦУАЛЬНИЙ ПЛДН
стажування

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

по
на посадi

J\b

з/п
Змiст роботи

в перiод стажування
Строк

виконаннrI
Результати оцiнювання
керiвником cTaжyBaHIuI

1

2
-J
4

Керiвник стажуванIuI -
(посада)

Стажист

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

(( >) 20-р.

, (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)



,Щодаток 2
до Порядку стажування
громадян з числа молодr в
Щепартаментi агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii

звIт
про проходження стажування

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

на посадi

ВiдповiДно дО нак€вУ .ЩепартаМентУ агропромислового розвитку Сумсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 2О року J\Ъ
я проходив (ла) стажування на посадi

по 20_року.
у ходi стажування вiдповiдно до iндивiдуаrrьного плану

ознайомився (лась) iз законодавчими та iншими нормативно-правовими актами
i практикою ik застосуваннrI в дiяльностi Щепартаменту, а саме:

1.

2.
a
J.

4.

пiд час стажування були виконанi наступнi завдання:
1.

2.
a
J.

У резулЬтатi стаЖуваннЯ мноЮ було набуто досвiду практичноi роботи:
1. )

2.;
aJ. )

4.

(пiдпис)

р.

Стажист

20

(iнiцiали, прiзвище)



,Щодаток 3

до Порядку стажування
|ромадян з числа молодi в

Щепартаментi агропромислового

на посад1

З метоЮ ознайомлення з функцiонуванням державноi служби
вiдповiдно до cTaTTi 48 ЗаконУ Украiни ,iПро державнУ службр, напiдставi накЕIзУ .ЩепартаМентУ агропроМислового розвитку Сумсъкоi

(прiзвище, iнiцiали)

стажування.
обсяг виконаних

стажування на посадi
обсязi/частково.

Стажування вiдбувалося вiдповiдно до

завдань, передбачених

плану

планом
повномувиконано/не виконано в

У процесi стажування

1. ;

взято участъ у пiдготовцi;
(прiзвице, iнiцiали)

2.
a
J.

Позапланово виконано завдання:
1. ;

2.
-,J.

р

розвитку Сумсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацii

висновок
про результати стажування

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

проходив (ла) стажуваншI на цосадi

iндивiдуального

iндивiдуальним

Висновок керiвника стажування (пiдсумкова оцiнка)

Керiвник стажування -
(посада)

.20

(пiдгпrс) (iнiцiали, прiзвище)



.Щодаток 4

до Порядку стажування
|ромадян з числа молодi в
Департаментi агропромислового
розвитку Сумськоi обласноТ
державноi адмiнiстрацii

довцкА*
за результатами стажування в Щепартаментi агропро ислового розвитку

CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

Видана

Ja РеЗУЛЬТаТаМи СТажУВаннrI
високий/достатнiй/низъкий piBeHb пiдготовки та згiдно з
стажування отрим ав/ ла пiдсумкову оцiнку

стажування на посадi
(П. I. Б. особц 

"*u 
.rро*од-Ъ 

".u*y, 
**] у тому, що

з

BiH (вона)

по

проходив/ла

20_року.
За

.Щир ектор,Щепартаменту

м.п.

* друкуеться на бланку !епартаменry
державноi адмiнiстрацii

продемонстрував/ла
висновком керiвника

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

агропромислового розвитку Сумськоi обласноi


