Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-КЪРДЖАЛИ

1
Цели за 2009 г.

1.Повишаване
равнището
на
професионални
умения,
квалификация
и
резултатност при
изпълнение
на
служ. задължения.
2. Изграждане на
административна
култура,
ориентирана към
нуждите на
обществото и
създаване на
ефективна
администрация,
способна да
прилага
предсказуемо
българското
законодателство и
това на ЕС.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

Качествено
управление на
ЧР в админ. за
постигане на
правилно и
рационално
използване на
бюджетните
средства.
Мотивиране на
служителите за
постигане на
необходимото
качество и
ефективност
на влагания
труд.

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006-2013

- обучение;
-квалификация;
- контрол при
изпълнение
сроковете на
преписките;

-постоянен
-постоянен
- ежемесеч

високо равнище
на адм.дейност
удовлетвореност
на служителите
и потребителите
на адм.услуги.

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006-2013

- обучение;
- анкетиране;
- анализи;
- добрипрактики

- постоянен
- тримесеч.
- шестмес.
- постоянен

повишена
80 %
мотивация;
формиран
потенциал от
инициативни
и ангажирани
служители;
еднопосочност
на интересите на
правителството
граждани и
бизнес.

Стратегия за
Създаване на
електронно
ефективна и
правителство
модерна
администрация

5
Срок /мес.,
2009г.

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние
80%
100 %

90%

1

3. Развитие на
предоставяне на
електронни услуги
на гражданите и
бизнеса, съвместно
с общинските
администрации от
областта.
4. Публичност и
прозрачност в
действията на
служителите и
подобряване
механизма за
комуникация и
обратна връзка от
клиентите

Стратегия за
Създаване на
електронно
ефективна и
правителство
модерна
администрация

- участие в
ОПАК;
- добрипрактики
- обучение

- м.01.2009

Създаване на
ефективна и
модерна
администрация

- обучение;
- използване на
всички средства
заосведомяване
на потребители
на адм.услуги
- анкетиране;
- анализи.

- постоянен
- ежеседм.

Прозрачно
управление,
превенция и
противод. на
корупцията

Стратегия за
прозрачно
управление и
за превенция и
противодейст.
на корупцията.
Стратегия за
електронно
правителство.

- постоянен
- постоянен

високо равнище 10%
на адм.дейност
удовлетвореност
на потребит. на
адм.услуги;
прозрачност

50%

удовлетвор. на
обществото;
удовлетвор. на
служителите

100 %

80%

- тримесеч.
- шестмес.

2

