НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
керівника апарату районної державної адміністрації
01.10.2018

№ 15

Про проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних
службовців апарату районної державної
адміністрації які займають посади
державної служби категорії «Б» і «В» у 2018 році

Відповідно до абзацу 3 статті 44 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 44 Закону України «Про державну службу», Типового
порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
серпня 2017 року №640 (далі – Типовий порядок), з метою визначення якості
виконання державними службовцями, які займають посади державної служби
категорій «Б» і «В», завдань, а також для прийняття рішення щодо
преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у
професійному навчанні таких державних службовців
НАКАЗУЮ:
1. Провести оцінювання результатів службової діяльності (даліоцінювання) державних службовців апарату Новомиколаївської районної
державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і
«В» .
2.
Затвердити
список
державних
службовців
апарату
Новомиколаївської районної держаної адміністрації Запорізької області, які
підлягають оцінюванню результатів службової діяльності у 2018 році
(додається).
3.
Затвердити план проведення оцінювання результатів службової
діяльності в апараті районної державної адміністрації у 2018 році.
4.
Відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:
1) до 04 жовтня забезпечити державних службовців, які підлягають
оцінюванню, формами висновку щодо результатів оцінювання службової

діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби
категорії «Б» або «В» в електронній формі;
2) забезпечити надання консультативної допомоги учасникам оцінювання
в період його проведення;
3) забезпечити моніторинг своєчасного виконання заходів передбачених
графіком;
4)
забезпечити державних службовців, які підлягають оцінюванню,
формами висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності
державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або
«В» (додаток 7 до Типового порядку) в електронній формі;
5) до 05 жовтня організувати та провести навчання щодо процедури
оцінювання для працівників апарату районної державної адміністрації;
6) узагальнити результати оцінювання державних службовців які займають
посади державної служби категорії «Б» або «В» апарату районної державної
адміністрації та підготувати проект наказу про затвердження результатів
оцінювання.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату

Т. ПАЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
01.10.2018 № 15
СПИСОК
державних службовців апарату Новомиколаївської районної держаної
адміністрації, які підлягають оцінюванню результатів службової діяльності у
2018 році
№ ПІБ державного
п/п службовця
1.
БРОДОВСЬКИЙ
Сергій Леонтійович

Посада
головний спеціаліст з питань мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації

2.

ВЕРХУША
Юрій Юрійович

провідний спеціаліст загального відділу апарату
райдержадміністрації

3.

ЖАДЬКО
Віта Олексіївна

начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер апарату
райдержадміністрації

4.

ЗОРІНА
Любов Вікторівна

начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації

5.

КАБАНОК
Анастасія
Олександрівна
КОСИЙ
Сергій Васильович

головний спеціаліст відділу організаційної
роботи апарату райдержадміністрації

7.

ЦЕБЕНКО
Іван Миколайович

головний спеціаліст відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації

8.

ШАПАРЕНКО
Злата Вікторівна

начальник відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації

9.

ЯЩЕНКО
Тетяна Яківна

головний спеціаліст загального відділу апарату
райдержадміністрації

6.

Начальник відділу
кадрової роботи

начальник відділу ведення Державного реєстру
виборців апарату райдержадміністрації

З. ШАПАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
01.10.2018 № 15

ПЛАН
проведення оцінювання результатів службової діяльності в апараті районної
державної адміністрації у 2018 році
Найменування заходу

Термін

Відповідні виконавці

До 10.10.2018
1. Подання
безпосередньому
керівнику звіту у
довільній формі про свою
службову діяльність щодо
виконання затверджених
завдань і ключових
показників (далі звіт)

спеціалісти, провідні
спеціалісти, головні
спеціалісти, головний
спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи

2. Подання в електронній
формі безпосередньому
керівнику висновок щодо
результатів оцінювання
службової діяльності
державного службовця,
який займає посаду
державної служби
категорії «Б» або «В»
(далі- висновок),
заповнений у частині
опису досягнутих
результатів у розрізі
кожного визначеного
завдання та строку його
фактичного виконання.

До 10.10.2018

спеціалісти, провідні
спеціалісти, головні
спеціалісти, головний
спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи

3. Проведення оціночних

Категорія «В» -

Керівник апарату,

співбесід з державними
службовцями, які
займають посади
спеціалістів, провідних
спеціалістів, головних
спеціалістів та
підлягають оцінюванню.

23.10.2018

Категорія «Б» 02.11.2018

начальники відділів

Керівник апарату

4. Подання в електронній
формі безпосередньому
керівнику висновку,
заповненого в частині
опису досягнутих
результатів у розрізі
кожного визначеного
завдання та строку його
фактичного виконання.

До 02.11.2018

Начальники відділів,
головний спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи

5. Підготовка проекту
наказу про затвердження
результатів оцінювання

До 30.11.2018

Відділ кадрової роботи
апарату районної державної
адміністрації

Начальник відділу
кадрової роботи

З. ШАПАРЕНКО

