
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

03 січня 2018 року                     Баштанка                                                  №2-р 
 
Про проведення щорічної оцінки 
виконання посадовими особами 
виконавчого апарату районної 
ради покладених на них обов’яз- 
ків  і  завдань  у 2017   році 

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2001 року №1440 «Про затвердження Типового положення про проведення 
атестації посадових осіб місцевого самоврядування», наказу Головного 
управління державної служби України від 30 червня 2004 року №102  
«Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки 
виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на 
них обов’язків і завдань», пункту 10 частини 6, частини 7 Закону України від 
21 травня 1997 року и№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 17 Закону України від 07 червня 2001 року№2493-ІІІ «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», розпорядження голови районної ради 
від 11 лютого 2016 року №10 «Про затвердження Порядку проведення 
щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 
покладених на них обов’язків і завдань у виконавчому апараті Баштанської 
районної ради”,  з метою здійснення контролю за проходженням служби та 
професійними досягненнями посадових осіб виконавчого апарату районної 
ради:  

1. Провести з 01 лютого 2018 року  по 09 лютого 2018 року щорічну 
оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату  Баштанської 
районної ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 
2017 році. 

2. Затвердити списки осіб, які підлягають щорічній оцінці згідно з 
додатком. 

3. МАХНО Лідії Іванівні, завідувачу сектору кадрової роботи та 
діловодства організаційного відділу виконавчого апарату районної ради: 



довести до відома посадових осіб виконавчого апарату районної ради 
інформацію про строки проведення щорічної оцінки; 

забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання посадовою 
особою місцевого самоврядування посадових обов’язків і завдань. 

4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

Голова районної ради                                                                 А.Л.Петров                      
 



Додаток 

до розпорядження голови  

Баштанської  районної ради 

03 січня 2018  № 2-р 

 

 

Список 

посадових осіб виконавчого апарату районної ради, які підлягають 

щорічній оцінці покладених на них обов’язків і завдань 

у  2018 році 

  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

Посада Прізвище, ініціали 

керівника, який 

оцінює посадових 

осіб виконавчого 

апарату районної 

ради 

Дата 

проведення 

співбесіди 

1. Пустовар 

Альона 

Іванівна 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського 

обліку та 

господарської 

діяльності 

районної ради, 

головний 

бухгалтера 

Петров А.Л., 

голова 

Баштанської 

районної ради 

01.02.2018 

2. Данчук 

Наталя 

Миколаївна 

 

Заступник 

начальника 

відділу  

бухгалтерського 

обліку та 

господарської 

діяльності 

районної ради, 

бухгалтер 

Петров А.Л., 

голова 

Баштанської 

районної ради. 

02.02.2018 

3. Погосова 

Надія 

Василівна  

Молодший 

спеціаліст 

районної ради 

Петров А.Л., 

голова 

Баштанської 

районної ради 

05.02.2018 

  

Заступник  керуючого справами 

виконавчого апарату районної  ради, 

начальник організаційного відділу                     Л.В.Бальчунас 
 


