
 
 

                                                        УКРАЇНА 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКИЙ   РАЙОН 

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
м.Арциз 

 

    16 лютого  2021 року                 № 53/2021-мр 

 

Про затвердження Порядку стажування в Арцизькій міській раді 

 

 

 Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», 

«Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.12.1994 року № 804 «Про затвердження 

Положення про порядок стажування у державних органах», ст.19 Закону 

України «Про державну службу в Україні» та з метою визначення 

механізму проведення  процедури стажування посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчих органів  Арцизької міської ради  : 
  

1. Затвердити Положення про порядок стажування посадових осіб 

місцевого самоврядування  Арцизької міської ради  (далі - Порядок), що 

додається. 
  

2. Забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку при 

проведенні процедури стажування посадових осіб органів місцевого 

самоврядування виконавчих органів Арцизької міської ради . 
  

3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 
  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Бахчеван Т.Д. 

 

 

Заступник  міського голови                                                  О.М. Малєв 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження  міського голови 

від 16 лютого 2021 року  № 53/2021-мр 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок стажування посадових осіб місцевого самоврядування 

виконавчих органів Арцизької міської ради  

1. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і 

ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посад у 

виконавчих органах Арцизької  міської ради, призначення на які 

здійснюється міським головою, може проводитися їх стажування терміном 

до двох місяців. 

2. Стажування можуть проходити особи, що вперше претендують на посаду 

посадової особи місцевого самоврядування, так і посадові особи місцевого 

самоврядування (державні службовці), які бажають зайняти більш високу 

посаду. 

3. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи міської ради. 

При цьому необхідна письмова заява самого стажиста та згода відповідних 

керівників за місцем його основної роботи та голови (заступника голови, 

першого заступника з питань діяльності виконавчих органів) міської ради 

за місцем стажування. Працівники, які досягли  встановленого Законом 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування граничного 

віку, до стажування не залучаються. 

4. Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження 

оформлюються розпорядженням міського голови. 

5. Під час проходження стажування працівник повинен додержуватись 

правил внутрішнього трудового розпорядку Арцизької міської ради. 

6. Стажування працівника проводиться з відривом або без відриву від 

основної роботи. За працівником, направленим на стажування, 

зберігається його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з 

подальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати 

відповідно до чинного законодавства. 

7. На період стажування в Арцизькій  міській раді за стажистом          

закріплюється посадова особа місцевого самоврядування, відповідальна за 

стажування. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що 

затверджується міським головою (Додаток до Положення 1).  

8. Стажист за час проходження стажування повинен виконати 

індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист 

подає відповідальному за  стажування звіт про результати стажування 

(Додаток до Положення 2). Відповідальний за  стажування після подання 

стажером звіту про результати стажування оформляє висновок про 

результати стажування, який подає разом із індивідуальним планом 



міському голові.  (Додаток до Положення 3). 

9.  За результатами стажування стажисту видається довідка для подання за 

основним місцем роботи (Додаток до Положення 4).  

10. Особа, яка не є посадовою особою місцевого самоврядування чи 

державним службовцем після успішного закінчення стажування при 

прийнятті на службу, проходить конкурс в установленому порядку. При 

цьому їй надається перевага перед особами, які беруть участь у даному 

конкурсі, але не проходили стажування. 

11. Посадова особа місцевого самоврядування або державний службовець 

після успішного закінчення стажування можуть бути переведені на посаду 

в Арцизькій міській раді за рішенням міського голови без конкурсного 

відбору або можуть бути зараховані до кадрового резерву посадових осіб 

Арцизької міської ради. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Додаток 1 

до Положення  

  

  

  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

стажування ____________________ 

                                      ініціали, прізвище) 

  

з ________ по ________ 

на посаді ____________________________ 

  

  

  

№ 

з/п 

Назва завдання Термін 

виконання 

Результати оцінювання 

керівником стажування  

1       

2       

3       

  

  

  

         Стажер                              _________             

                        ___________________________ 

(підпис)                          (ініціали, прізвище) 

  

  

  

Відповідальний за стажування – 

(посада)_______________                    _________                                        

     ___________________________ 

(підпис)                           (ініціали, прізвище) 

  

  

  
__________________ 20__ р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до Положення  

  
 

 

Звіт 

 
_______________________________________________________________________________ 

(П.І.Б. стажиста) 
 

про результати стажування (на посаді або з метою зайняття посади) 
_______________________________________________________________________________ 

 

Під час проходження стажування на посаді ______________________________  

___________________________________________________________________ у 

період  з ____ по _________ 202__ року відповідно до розпорядження міськогои 

голови від «___» _______ 202__ р. №____ мною було повністю виконано о 

індивідуальний план проходження стажування, затверджений _____ 

___________________________________________________________________ 

Так, були опрацьовані нормативно-правові акти, які регулюють питання, 

пов’язані з веденням 

___________________________________________________________________ 

Було проаналізовано _________________________________________________ 

Розроблено _________________________________________________________ 

Внесено пропозиції _________________________________________________ 

(У довільній формі викладається інформація про виконані заходи та завдання 

під час стажування відповідно до затвердженого індивідуального плану). 

 

 

Стажист ____________________________               __________________________________ 
                                                             (підпис)                                                                                                      (ініціали,  прізвище) 

 

  

  

  

 



Додаток 3 

до Положення  

  

  

 

ВИСНОВОК  
 

 

про результати стажування __________________________________________________ 
                                                          (П.І.Б. стажиста на посаді   

______________________________________________________________________________  
або з метою зайняття посади) 

 

Під час проходження стажування на посаді 

_________________________ в період  з ____ по _____________ 202__ 

року відповідно до розпорядження міського голови  від «___» 

_______________ 202__ р. №____  ________ 

________________________________________________________________

___ 

(П.І.Б. стажиста) 

повністю та успішно виконав індивідуальний план проходження 

стажування, затверджений 

______________________________________________________, 

зарекомендував себе позитивно, виявив ґрунтовну теоретичну підготовку 

та вміння застосовувати отримані звання на практиці. 

За результатами стажування, а також за своїми моральними та 

діловими якостями може займати посаду 

_______________________________________ . 

 

 

Перший заступник міського голови 

 з питань діяльності виконавчих органів 

Бахчеван Т.Д.___________________               ________________________ 
                                                       (підпис)                                                           (прізвище, ініціали)        

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

до Положення  

 

Д О В І Д К А 
 

за результатами стажування 
 

 

Видана _____________________________________________, який 

(а) 
                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)  

працює  

________________________________________________________ 
                                      (місце роботи та посада, яку займає на даний час (з якого часу) 

 

______________________________________________________________

__ 

 

пройшов (ла) стажування у 

______________________________________________________________

__ 
(місце, термін проходження стажування) 

 

(Висновок за результатами проходження стажування у довільній формі 

та прийняте міським головою  розпорядження щодо призначення на 

посаду як такого, що успішно пройшов стажування, рекомендувати 

взяти участь у конкурсі (якщо стажист не є державним службовцем або 

посадовою особою місцевого самоврядування) чи про відмову (якщо 

результати стажування незадовільні). 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Арцизький міський голова          

 Парпуланський С.А.                                                __________________ 
                                                                                                          (підпис)      

 



 

Лист погодження до розпорядження від 16 лютого 2021 року 53/2021-мр 

 

«Про затвердження Порядку стажування в Арцизькій міській раді» 

 

Перший заступник  Арцизького міського голови 

з  питань діяльності виконавчих органів 

__________         Т.Бахчеван 

 

Начальник юридичного відділу 

__________         В.Торган 

 

Начальник відділу  організаційної та кадрової роботи міської ради 

____________І.Стойкова 

        


