
               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Державного архіву

Черкаської області
                _____________№______

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної

служби, в Державному архіві Черкаської області

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації
та проходження стажування громадян з числа молоді в Державному архіві
Черкаської області відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України
«Про державну службу».

2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні:
громадяни України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних
закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної
служби.

3. Стажування молоді в Державному архіві Черкаської області
здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення
з функціонуванням в Державному архіві Черкаської області державної служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи)
час в межах робочого часу працівників Державного архіву Черкаської області.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження
здійснюються на підставі заяви (додаток 1) особи, яка має намір пройти
стажування в Державному архіві Черкаської області (далі –  стажист),
та оформлюється наказом директора Державного архіву Черкаської області.
До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (відповідний структурний підрозділ Державного архіву
Черкаської області) визначається наказом директора Державного архіву
Черкаської області з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника
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відповідного структурного підрозділу. При цьому, враховується організаційна
та технічна можливість прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в Державному архіві Черкаської області може
здійснюватися з ініціативи директора Державного архіву Черкаської області,
його заступника, керівників структурних підрозділів Державного архіву
Черкаської області, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних
громадських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в Державному архіві Черкаської області
за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників
структурних підрозділів Державного архіву Черкаської області, в яких буде
проводитись стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування
(додаток 2), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи
структурного підрозділу – бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки
проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію
з обмеженим доступом).

5) ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом
вимог цього Порядку.

8. Стажист:

1) зобов’язаний  у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання,
передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення
керівника стажування;

2) зобов’язаний додержуватись етики та культури поведінки, правил
внутрішнього службового розпорядку Державного архіву Черкаської області;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу – бази стажування
та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти
документів.
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4) може за власним бажанням припинити стажування згідно з його

письмовою заявою.

9. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про
стажування (далі – Звіт) та засвідчує його своїм підписом.

Керівник стажування після подання стажистом Звіту оформлює висновок
про результати стажування (додаток 3), що містить або негативну, або
позитивну, або відмінну оцінку виконання індивідуального плану стажування.

10. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання
стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка
містить стислу інформацію про результати стажування.

11. Документи про проходження стажування передаються керівником
стажування на зберігання службі управління персоналом Державного архіву
Черкаської області.

12. Державний архів Черкаської  не несе зобов’язань щодо відшкодування
молоді, яка проходить стажування  в Державному архіві Черкаської області
витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування
в дорозі  та найм житла тощо.

Заступник директора – головний
зберігач фондів Державного архіву
Черкаської області  М. БЄЛІК

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1019-18#n44


Директору Державного архіву Черкаської
області
__________________________________________
                         (прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________,
                    (прізвище, ім'я, по батькові особи,
                     яка має намір пройти стажування)

__________________________________________
                (місце проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу дозволити стажування у _____________________________________________________
                                                                                        (структурний підрозділ Державного архіву Черкаської області )

_____________________________________________________________________________________

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної служби та набуття
досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у Державному архіві
Черкаської області.

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону
України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року ______________________________
(підпис)

Додаток 1
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби, в
Державному архіві Черкаської
області
(пункт 4)



Додаток 2
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають на
посадах державної служби, в
Державному архіві Черкаської області
(пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________

(посада керівника стажування)

_______      _____________________
(підпис) (ініціал, прізвище)

___________________________ 20__ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

в ______________________________________________
(назва структурного підрозділу Державного архіву Черкаської області)

з ________ по _______ 20_ року

№
з/п

Назва завдання Строк
виконання

Результати виконання

1  2  3  4

Особа, яка проходить
стажування _________

(підпис)
___________________________

(ініціал, прізвище)



ВИСНОВОК
про результати стажування

_______________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

Відповідно до наказу директора Державного архіву Черкаської області від "___" _________ 20__ року
№_____________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року проходив (проходила) стажування
в ______________________________________________________________________________________
                                                                 (назва структурного підрозділу Державного архіву Черкаської області)

Стажування проводилося відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, виконано
в __________________ обсязі.
      (повному/неповному)

У процесі стажування ____________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

взяв (взяла) участь у підготовці ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Висновок керівника стажування (оцінка) ___________________________________________________.
                                                                                                                       (негативно/позитивно/відмінно)
Керівник стажування ________________________

(підпис)
_____________________________

(ініціал імені, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Додаток 3
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в Державному архіві Черкаської
області
(пункт 9)
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