
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.09.2018                             № 344   
 

 
Про       проведення       оцінювання 
державних   службовців    районної 
державної адміністрації у 2018 році 
 
 
 Відповідно до 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 (зі змінами), методичних рекомендацій щодо 
визначення результатів службової діяльності державних службовців, які 
займають посади державної служби категорії „Б” і „В”, затверджених наказом 
Національного агентства України з питань державної служби від 29 серпня 
2018 року № 208-18: 

1. Провести оцінювання державних службовців районної державної 
адміністрації у жовтні - грудні 2018 року: 

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації (без 
статусу юридичної особи публічного права) з 1 жовтня по 1 листопада 2018 
року; 

структурні підрозділи районної державної адміністрації (зі статусом 
юридичної особи публічного права) з 1 жовтня по 15 листопада 2018 року. 

2. Оцінювання державних службовців районної державної адміністрації, 
яких проводиться головою районної державної адміністрації, провести  згідно з 
графіком (додаток 1) та списком державних службовців (додаток 2). 

3. Першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, 
відповідно до функціональних повноважень, узгодити керівникам структурних 
підрозділів районної державної адміністрації індивідуальні висновки щодо 
результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які 
займають посади державної служби категорії „Б”, оцінювання яких 
проводиться головою районної державної адміністрації. 

4. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату 
районної адміністрації (Приймачук Л.І.) забезпечити організаційно-методичне 
проведення оцінювання державних службовців районної державної 
адміністрації та до 20 грудня 2018 року видати розпорядження про 
затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців  



районної державної адміністрації, які підлягають преміюванню, та зазначенням 
розміру премії. 
 
 
 
 Голова  
районної державної  
     адміністрації                 Ю.КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
         до розпорядження голови  
         Миргородської  районної 
             державної адміністрації 
               27.09.2018  №  344 
 
 
 

ГРАФІК 
проведення щорічного оцінювання державних службовців, які підлягають 

оцінюванню головою районної державної адміністрації у 2018 році 
 

№ Етапи проведення  оцінювання Терміни проведення 
 

1  Аналіз виконання визначених завдань і 
ключових показників, підготовка  письмового 
звіту про виконання завдань і ключових 
показників у довільній формі, та  зазначення 
результатів своєї діяльності у висновку щодо 
результатів оцінювання службової діяльності 
державних службовців, за формою згідно з 
додатком 7 до Типового порядку в частині 
опису досягнутих результатів у розрізі кожного 
визначеного завдання та строку його 
фактичного виконання. 

15 листопада -1грудня 
2018 року 

2 Узгодження висновків щодо результатів 
оцінювання службової діяльності державних 
службовців з першим заступником, 
заступником голови районної державної 
адміністрації та подача їх до відділу управління 
персоналом та організаційної роботи апарату 
районної державної адміністрації. 

1-3 грудня 2018 року 

3 Проведення оціночної співбесіди.  3-10 грудня 2018 року 
4 Ознайомлення державних службовців з 

результатами оцінювання їх службової 
діяльності. 

10-12 грудня 2018 року 

  
 
 
Начальник відділу управління  
персоналом та організаційної  
роботи апарату райдержадміністрації                                          Л.І.Приймачук 
 
 
 



 
Додаток 2 

         до розпорядження голови  
         Миргородської  районної 
             державної адміністрації 
               27.09.2018  № 344 

 
 

Список 
державних службовців районної державної адміністрації, які підлягають 

щорічному оцінюванню головою районної державної адміністрації у 2018 році 
 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові Займана посада 

1.  Хоменко  
Віталій Миколайович 

керівник апарату райдержадміністрації 

2.  Синяговська  
Марина Борисівна 

начальник фінансового управління 
райдержадміністрації 

3.  Шевченко  
Ольга Іванівна 

начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

4.  Халдай  
Наталія Василівна 

начальник відділу культури і туризму 
райдержадміністрації 

5.  Рудченко  
Олег Миколайович 

начальник відділу освіти 
райдержадміністрації 

6.  Данилевський  
Сергій Миколайович 

заступник начальника управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

7.  Демидкіна  
Олена Василівна 

заступник начальника – начальник відділу 
планування доходів фінансового управління 
райдержадміністрації  

 
 
 
 
 
Начальник відділу управління  
персоналом та організаційної  
роботи апарату райдержадміністрації                                          Л.І.Приймачук 
 
 


