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НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажуваннrI громадян з числа молодi в Головному

територi€tпьному управлiннi юстицii у ,ЩнiпропетровськiЙ областi (далi -
Порядок), що додаеться.

2. Управлiнню кадровоi роботи та державноТ служби Головного

територiального управлiння юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi забезпечити

поданшI цього наказу на державIIу реестрацiю вiдповiдно до Указу Президента

УкраiЪи вiд 03 жовтня 1992 pol<y Ns 49З <Про державну ресстрацiю
нормативно-правових aKTiB MiHicTepcTB та iнших органiв виконавчоi в;tади>>,

Порядку подання нормативно-правових aKTiB на державну реестрацiю до

Головного територiального управлiння юстицii у Щнiпропетровськiй областi та

Вiдповiдно до частини дев'ятоi'статтi 48 Закону УкраiЪи <Про державну

службу>



2

проведення li державноi реестрацii, затвердженого наказом Головного

територiального управлiння юстицii у {нiпропетровськiй областi вiд 06 червня

201б року Ns З7817, зареестрованого в Головному територiальному управлiннi

юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi 08 червня 20l б року за Ns l 7/l9 l 1 .

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Головного територiа,rьного

управлiння юстицiТ у !нiпропетровськiй областi забезпечити стажування

громадян з числа молодi вiдповiдно до Порядку.

4. Щей наказ набирас чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

5. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЛ(EНО

Наказ Головного територiального

управrriння юстицii

у .Щнiпропетровськiй областi
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Порядок

стая(ування громадяЕ з числа молодi в Головному

терпторiальному управлiннi юстпцiТ у,.Щнiпропетровськiй областi

1. I_{ей Порядок визнача€ загальнi положення щодо органiзацii та

проходження стажування громадян з числа молодi в Головному

територiальному управлiннi юстицii у .Щнiпропетровськiй областi вiдповiдно до

частини дев'ятоi cTaTTi 48 Закону УкраiЪи <Про державну службу>.
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2. У цьому Порядку TepMiH (<молодь)) вживаеться у такому значеннi:

громадяЕи Украiни BiKoM до 25 poKiB, якi е сryдентами третього i вище KypciB

вищих навчalльних закладiв за спецiальностями галузi знань <Право> або

отримали виulу ocBiry у галузi знань <<Право> та не перебувають на посадах

державноi служби.
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3. Стажування молодi в Головному територiальному управлiннi юстицii

у .Щнiпропетровськiй областi здiйснюеться строком до шести мiсяцiв з метою

ознаЙомлення з функцiонуванням в Головному територi.lльному управлiннi

юстицii у .Щнiпропетровськiй областi державноi служби,

Стажування молодi проводиться у вiльний вiд навчання (роботи) час в

межах робочого часу працiвникiв Головного територiального управлiння

юстицii у,Щнiпропетровськiй областi.

4. ,Щопуск до стЕDкування та визItачення строку його проходження

здiЙснюються на пiдставi заяви особи, яка мае Haмip пройти стажування в

Головному територiальному управлiннi юстицii у ,.Щнiпропетровськiй областi

(далi - стажист), та оформлюються наказом начальника Головного

територiа"пьного управлiння юстицii у,Щнiпропетровськiй областi.

База стажування (вiдповiдний структурний пiдроздiл Головного

територiального управлiнrrя юстицii у .Щнiпропетровськiй областi) визнача€ться

наказом начzшьника Головного територiального управлiнвя юстицii

у .Щнiпропетровськiй областi з урахуванням побажань стажиста та згоди

керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу. При цьому врахову€ться

органiзацiйна та технiчна можливiсть прийняти особу на стажування.

Стажування молодi в Головному територiальному управлiннi юстицii

у Щнiпропетровськiй областi може здiйснюватися з iнiцiативи начапьника

Головного територiального управлiння юстицiТ у .Щнiпропетровськiй областi,

його заступникiв, керiвникiв вищих навчальних закладiв, молодiжних

громадських формувань та iнших осiб.

5. На перiод стажування в Головному територiальному управлiннi

юстицii у Щнiпропетровськiй областi за стажистом закрiплюеться керiвник

стажування з числа керiвникiв структурних пiдроздiлiв Головного

територiального управлiння юстицii у Щнiпропетровськiй областi, в яких буде

проводитися стажування.



з

6. Змiст стажуванюI визнача€ться iндивiдуальним планом стажування

(додаток), що затверджуеться керiвником стажування.

7. Керiвник стажування:

l ) складае та затверджуе iндивiдуальний план стажування;

2) забезпечуе умови, необхiднi для проведення стажування;

3) забезпечуе стажисту можливiсть ознайомлення з органiзацiею роботи

структурного пiдроздiлу - бази стажування;

4) за;lуrае стажиста до дiяльностi структурного пiдроздiлу, пlдготовки

проектiв службових документiв (KpiM докутuентiв, якi мiстять iнформачiю з

обмеженим доступом).

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязi та сво€часно виконувати завдання,

передбаченi iндивiдуальним планом стажування, вказiвки та доручення

керiвника стажування;

2) зобов'язаний додержуватися етики та культури поведrнки, правил

внутрiшньогО службового розпорядкт Головного територiального управлiння

юстицii у .Щнiпропетровськiй областi;

3) може брати участь

стажування та бути присутнiм

готувати проекти документiв.

у роботi структурного пiдроздiлу - бази

на нарадах такого структурного пiдроздiлу,
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10. Пiсля закiнчення стЕDкування стажист скJIадае стислий звiт про

виконанЕя iндивiдуального плану стажування, засвiдчуе його своlм пiдписом та

надае керiвниковi стажування.

l1. !окументи про проходження стажування передаються керiвником

стажування на зберiгання до Управлiння кадровоТ роботи та державноi служби

Головного територiа_ltьного управлiння юстицii у ,.Щнiпропетровськiй областi.

12. Головне територiальне управлiння юстицii у Щнiпропетровськiй

областi не несе зобов'язань щодо вiдшкодування витрат на проiзд до Miclц

стажування i назад, добових за час перебуваI lя в дорозi та найм житла молодi,

яка проходить стажування в апаратi Головного територiального управлiння

юстицii у !нiпропетровськiй областi.

9. Керiвник стажування пiсля

стажиста скJIадае, пiдписуе та видае

iнформацiю про результати стажування.

нача.llьник

Управлiння кадровоI роботи

та державноi служби

закlнчення стажування на прохання

иому довlдку, яка мlстить стислу

,/b_r.,*n- о.А. Акименко



Додаток
до Порядку стФкування громадян з

числа молодi в Головному
територiальному управлiннi lостицii
у fl нiпропетровськiй областi
(пlъкт б)

ЗАТВЕРДЖУЮ

бrmй) (iвiцiа"rи ra прiзвищс)

20l_ року(( ))

lндивIдуАльниЙ плАн стАжувАння

(прiзвище. iM' я. по батьковl стажиста)

яазва сту}т}ряого пiдоздiлу)

Перiод проходження стажування з _ по року.

Стажист

в

М з/п Заходи та завдання Строк
виконання

Вiдмiтки про результати
виконання

2 з 4
1 Вивчити нормативно- правовi акти:
1.1.

|.2. Законодавство, що стосуеться
дiяльностi органiв юстицii в цiлому

1.3. Спецiмьне законодавство, що
стосуеться дiяльностi структурного
пiдроздiлу - бази стzDкування

2 Участь у розглядi звернень громадян,
пiдприемств, установ i органiзацiй

з Пiдготовка проектiв узагальнень,
аналiтичних та методичних матерiалiв
за фlчкцiональним напрямом дiяльностi
структурного пiдроздiлу - бази

(( )) 201_ року

(пiдпис) (iнiцiми m прiзвищс)

l.

Загальне законодавство


