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Про проведення у 2018 роцi
оцiнювання результатiв службовоi
дiяльностi державних службовчiв

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про дерх(авIrу

службу>>, постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23 серпня 2017року Л! б40 <Про затвердження

Типового порядку проведеrrня оцiнюванrrя результатiв службовоi дiяльностi
державних сrryхбовцiв>>:

l.

Устаяовити,

цо

оцiнюваrrrrя результатiв службовоi дiяльностi
державних сrцлкбовцiв апарату та cTpyIсl)?Hю( пИроздiлiв рйошrоi державноi
адмiнiстрацii проводиться у TaKi строки:
визначеннJl завдань ключових показникiв результативностi, ефективностi
та якостi - у груднi 2017 року;
оцiночна спiвбесiда, визначення та затвердженяrr результатlв
оцiнювання - у жовтнi-груднi 20l8 року.

2. Першому

заступнику, заст}тtнику голови та керiвниьry апараry
райдержадмiнiстрацii погодити та обговорити завда]tня та ключовi показники
результатiв службовоi дiяльносri з керiвниками стр).кт)рних пiдроздiлiв

районноi державноТ адмiнiстрацii та Тх засryпниками, начaulьниками вiддiлiв та
ceKTopiB апарату райдержадмiнiстрацii, згiдlо з розподiлом функцiональних
повноважень.
3. Начальникам вiддiлiв та завiдrвачам секгорiв irпарату та сT рукцфних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii погодити та обговорити завдzlннJr та к,,rючовi
показники оцiнюванrrя результатiв сл}тсбовоТ дiяльностi
державними
сл},жбовцями вiдповiдного вiддiлу, сектору zrлараry та структурного пироздiлу

з

райдержадмiнiстацii.
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4.

Першому заступнику, заступнику голови, керiвнику апарату

райдержадмiнiстрацiТ, керiвникам струкryрних пiдроздiлiв районноi державноi
1х засryпникам, державним службовцям апарату та
адмiнiстрацii

та

струкryрних лiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii подати до вiддi,ту управгriвня
персонzrпом та юридичною забезпечення апарату райдержадмiнiстрацii

оригiнапи завдань i кJIючових показникiв результатiв службовоТ дiяльностi до
l 0 грулня 20l 7 року.

5. Першому засцпнику, засц/пничi голови, керiвнику

апарату

райдержадмiнiстрацii:

протягом 2018 року проводити монiторивг виконаннrl державними
службовцями визначених завдань i кIIючових показникiв та у разi потреби
здiйснювати разом з доржавним службовцем перегJuIд завдань та кJlючових
показникiв оцiнювання результатiв сlryжбовоi дiяльностi;
протя-гом 2018 року погодж}ъати та обговорювати завдан}я та кrrючовi
показники оцirтювання результатiв службовоi дiяльностi IJовопризначеЕих
державних службовцiв;
у жовтнi-листопадi 20l8 року провести оцiночну спiвбесiлу, визначення
та затвердження результатiв оцirrювання результатiв службовоi дЬльностi.

6.

Керiвrтикам структурних пiдроздiлiв рйдержадмiнiстрацii видати
розпорядчi доtý.N|енти та провести вiдповiднi заходи щодо оцiнюванttя
результатiв службовоi дйльностi державних сrгужбовцiв. Про проведену робоry
проiнфортrтувати районну державну адмiнiстрацЬ до 25 лисюпада 20l8 року.

7. Затвердити список державIrих сrryжбовцiв апарату та структурних

лiлрозлiлiв райлержадмiнiстрацiI.

якi

лiд,rягають оцiнюванню результатiв

службовоi дiяльностi у 2018 роцi (додаеться).

8. Контроль за виконilнItям даною розпорядження пок;Iасти на першою
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй засryппrrк головIl
райопноi дерrкавпоi адмirriстрацii

С.IIЕСТЕРОВ

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Розпорядженrrя голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ
02 листопада 2017 Nэ 244-р

список
державних с.lryжбовuiв апараry та структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстршlii, якi пiдrягають оцiвюванrпо результатiв службовоi
дiяльностi у 2018 роцi

Прiзвпще,
iм'я, по батьковi

APICTAPXOB

l

Ярослав Олексiйович

БIЛОЗЕРIЕВ

IBaH Володимирович

БоевА

Марина Павлiвна

Будц,ЕrФкА

Ната:riя Юрiiвна

ВАСИJIЬКОВСЬКА
Ната.lIiя Сергii'вна

врАчЕнко

Людмила Василiвна

гIрник
Валентина BiKTopiBHa

гонtIАров

василь олеlович

григор,св

Сергiй Сергiйович

дордI€вА

НаталЬ Олександрiвна

дцул

Ольла ГеоргiiЪна

Посада
2
завiдувач сеrгору мобiлiзацiйноТ роботи
апарату районноТ лержавноТ адмiн icTpauiT
головний спецiал icT загального вiллiлу
апараry районноi державноi адмiнiстрацii
засryпник начальника заг€Uтьного вiддi;ry
апарату районноi державноi адмiнiстрацii
начадьник управлiння соцiального захисry
населення районноi державноi адмiнiстрацii
головни й спечiалiст вiллi,ту економiки
районноТ державноТ адмi нiсrрацiТ
адмiнiстратор центру наданЕя
адм iнiс,трати вних пос,Dг районноi

дерхавноi адмiнiстрацii
наqальник загального вiддiлу апарату районноi
державноi адмiнiстрацii
завiдувач сектору з питань цивiльного зzжисту
районноi державноТ ад,,riнiстрацii
нача,,rьник вiддiлу органiзацiйноiнформацiйноi дiяльностi та коttqтriкацiй з
гроvадськiстю апараry районноI лержавноТ
адмiнiстрацii
головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйноiнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з
громалськiстю апараry районноi державноi
адмlнtстрацll
головний спецiалiст вiдцi;ry ведення
.Щерхавного реестру виборцiв апараry
рйонноТ державноi адмiнiстрацii

ДОБРОВА
А,rла

Михайлiвна

-

ДРАНДАJГЛХ
Вiкгор Васильович
Д'IГА
ЛiлiанаАнатолiiЪна
ЖI4РОВА

-

Борисiвна
IBAHOBA
Лариса Олександрiвна
Bipa

KIPOBA
Лариса Павлiвна

-

КОБIЗЮК
Ната_лiяВiталiТвна
КОЛОСОВСЬКА

Тетяна

Наталiя

lBaHiBHa

ьник фiнансового управJliння районноi
державноi адмiнiстрацii
спецiапiст вiддiлу ведення ,Щержавноfо реестру
виборцiв апараry районноi державноТ
нача,T

адмiнiстрацii
заступник начапьника, начальник бюджетного
вiддirry фiнансовою управлiння районноi
державноi адмiнiстрацii
заступник начальника управлiння соцiа:lьного
захисryнаселенtulрайонноiдержавноТ

-

адмiнiстрацii
керiвник апараry районноi державноi

Сергiiвна

ЛЕГКА

розвиткурйонноiдержавноiадмiнiстрацii

-

Ва;rентинiвна
JIЕВИIФКА
Олена

адмiн icTpauiT
начальник )r'правлiння агропромисловою

адмiнiстрацiТ
завiдувач ценT ру надання адмiнiстративних
посrцг-адмiнiстраторрайоrтпоТдержавноi

НаталiяВолодимирiвна

КУЦАРЕВА

завiд.вач секгору фiнансово-господарського
забезпечення апараry районноi державноТ
адмiнiстрацii
нача:lьник вiддiлу освiти районвоi державвоi

-

МАРУilИК
Лариса МиколаiЪна
МЕJЪНИК
Вiкторiя СергiiЪна

-

МI/DGЙrIоВА
Олена Петрiвна

-

МОТАС
Михайло Iванович
}iAYMI{AK
АнтонiнаСергiiвна

адмiнiстраrдii
начальrтик вiддiлу ведення .Щержавного
реестру виборчiв апараry райоrтноТ державноТ

адмiнiстрацii

начальник служби у справах дiтей районноi
державноi адмiнiстрацiТ
державний реестраюр вiддiлу органiзацiйноiнформацйноi дiяльиостi та комунiкацiй з
громалськiстю апарату районноТ державноТ

адмiнiстрацii
засryпник керiвника апараry, начaчIьник
вiддirry управrrriння персоItалом та юридичного
lабезпечення апараry районноТ лержавноi
адмiнiстрацii
начальник вiддirry культури, цризму та
кульц4rноi спадщини районноi державноi

адмiнiсцlацii

юловний спецiалiст вiддiлу освiти районноi
дерхtавноi адмiнiстрацii
головций спецiалiст загаrrьного вiлдiлу
апараryрайонноТдержавноiадмiнiстрацii

НЕМИРОВАНИИ
Володимир Миколайович

сАк}aн

.Щмитро Станiславович

CBIt{KAPboBA

Алла Свгенiiъна

сЕмЕновА

Ярослава Олександрiвна

тАнАсовА

Наталiя Володимирiвна

тF.пляковА
Bipa ОлексilЪна

чмир
Сергiй Iвшrович

ярутА

наталiя Микола'iвна

завiд,ъач архiвного секгору районноi
державноi адмiнiстрачii
засryпник юлови район ноi державноТ
адмiнiстрацii
завiдувач секrору регiонального розвrгку,
мiстобудування, архiтекryри та житловокомунirльного господарства районноi
державноТ адмiнiстрацii
головн ий спецiалiст вiддiлу економiки
раионноt державноl адмrш с,Iрацrr
дерrкавний реестратор вiддiлу органiзацiйноiнформацiйноi дiяльностi та коttтунiкацiй з
громадськiстю апарату район ноТ державноТ
адмlнlстрацlI
головн ий спечiалiст вiддiлу управлiння
персонirпом та юридичного забезпечення
апараry районноi лержавноi a.lMiHicTpauiT
головний спецiапiст вiддiлу освiти районноi
державноi адмiнiстрацii
головвий спецiа,riст служби у справах дiтей
районноi державноi адмiнiстрацii

