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від “08“ лютого 2014 року

№ 35-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про проведення у 2014 році
щорічної оцінки

Відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2000 року № 599
''Про стратегію реформування системи державної служби в Україні'', постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 ''Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців'', наказу Головного
управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року № 122 ''Про
затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної
оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і
завдань'', розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 24 січня 2014 року № 14-р ''Про проведення у 2014 році
щорічної оцінки'' та Порядку проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань,
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 15 лютого 2010 року № 70-р:
1.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
начальникам відділів, завідувачам секторів апарату райдержадміністрації,
директору районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
забезпечити проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями
покладених на них обов’язків і завдань (далі – щорічна оцінка) у лютомуберезні 2014 року.
2. Затвердити графік проведення у 2014 році щорічної оцінки керівників,
заступників керівників структурних підрозділів, спеціалістів малочисельних
структурних підрозділів райдержадміністрації, начальників відділів, завідувачів
секторів, спеціалістів апарату райдержадміністрації, директора районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (додається).

3. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Молодченку Д.М., заступникам голови районної державної адміністрації
Головчицу О.В. та Голіку А.К., керівникам структурних підрозділів
райдержадміністрації, начальникам відділів апарату райдержадміністрації
провести у лютому-березні 2014 року співбесіди та затвердити результати
проведення щорічної оцінки відповідно: керівників, заступників керівників
структурних підрозділів, спеціалістів малочисельних структурних підрозділів
райдержадміністрації, начальників відділів, завідувачів секторів, спеціалістів
апарату райдержадміністрації, директора районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
4. Керівникам, заступникам керівників структурних підрозділів,
спеціалістам малочисельних структурних підрозділів райдержадміністрації,
начальникам
відділів,
завідувачам
секторів,
спеціалістам
апарату
райдержадміністрації, директору районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді до 04 березня 2014 року надати відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації заповнені бланки щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них обов’язків і завдань.
5. Начальникам управління соціального захисту населення, фінансового
управління райдержадміністрації Івановій А.І., Бискуб Г.М., заступнику
начальника, начальнику відділу інженерно-технічного забезпечення та кадрової
роботи управління агропромислового розвитку Чубін О.І. та директору
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Яценко О.В.:
1) провести необхідну роботу щодо проведення щорічної оцінки
державних службовців відповідних управлінь та центру;
2) за результатами проведення щорічної оцінки видати необхідні
розпорядчі документи;
3) про підсумки оцінювання проінформувати відділ кадрової роботи
апарату райдержадміністрації не пізніше 14 березня 2014 року.
6. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15 березня 2013 року № 15-к ''Про затвердження результатів
проведення щорічної оцінки за 2012 рік'' як таке, що виконане.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Голіка А.К.

Голова районної
державної адміністрації

В. ДЗЯДУХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
08 лютого 2014 № 35-р
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Голік А. К. заступник голови районної державної адміністрації *
18 лютого 2014 року
Начальники відділів, завідувачі секторів апарату райдержадміністрації

ГРАФІК
проведення щорічної оцінки у 2014 році керівників, заступників
керівників структурних підрозділів, спеціалістів малочисельних
структурних підрозділів райдержадміністрації, начальників відділів,
завідувачів секторів, спеціалістів апарату райдержадміністрації,
директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЮХНО
Тетяна Василівна

заступник керівника апарату, начальник відділу
організаційної роботи апарату

БАЛАКЛЕЄНКО
Ніна Михайлівна

начальник загального відділу апарату

Прізвище, ім’я, по
батькові

ГРІДІНА
Оксана Василівна

начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату , головний бухгалтер

Молодченко Д. М.
перший заступник голови районної державної адміністрації *

ІВАНОВА
Тетяна Вікторівна

начальник відділу ведення Державного реєстру
виборців апарату

17 лютого 2014 року

МИХАЙЛОВ
Віталій Вікторович

завідувач сектору комунікації з громадськістю та
інформаційної діяльності апарату

ПАРАСКЕВА
Олег Васильович

завідувач сектору запобігання і виявлення корупції,
режимно-секретної та мобілізаційної роботи апарату

Посада

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
БАБІЧ
Тетяна Миколаївна

начальник відділу регіонального розвитку
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства

ЧУБІН
Олександр Іванович

заступник начальника, начальник відділу інженернотехнічного забезпечення та кадрової роботи
управління агропромислового розвитку

Головчиц О.В. заступник голови районної державної адміністрації *
18 лютого 2014 року
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

19 лютого 2014 року
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
ІВАНОВА
Алла Іванівна

начальник управління соціального захисту населення

ВОЛЧОК
Олександр Іванович

начальник відділу культури і туризму

ПАЩЕНКО
Олена Юріївна

головний спеціаліст відділу освіти

БИСКУБ
Галина Михайлівна

начальник фінансового управління

ПИЛИПЕНКО
Вікторія Леонідівна

начальник архівного відділу

ЧУБІН
Ірина Юріївна

начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури

СИДОРЕНКО
Віта Григорівна

начальник служби у справах дітей
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ЯЦЕНКО
Ольга Віталіївна

директор районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Бискуб Г.М. −
начальник фінансового управління райдержадміністрації *
ШМУРАТОВА
Любов Володимирівна

20 лютого 2014 року
заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління

Іванова А.І. −
начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації *
ЗАПІСОЧНА
Наталія Веніамінівна

21 лютого 2014 року
заступник начальника, начальник відділу грошових
виплат і компенсацій управління соціального захисту
населення

Бабіч Т. М. начальник відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
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КОМПАНІЄЦЬ
Надія Володимирівна

головний спеціаліст сектору з питань опіки та
піклування служби у справах дітей

Юхно Т.В. −
заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи
апарату райдержадміністрації *
ГОРБАНЬ
Віталій Олександрович
ТОЛКУЩА
Любов Вікторівна

24 лютого 2014 року
головний спеціаліст відділу організаційної роботи
апарату
головний спеціаліст відділу організаційної роботи
апарату

Грідіна О.В. −
начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації, головний бухгалтер *
МІХНО
Ірина Миколаївна

24 лютого 2014 року
головний спеціаліст відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату, бухгалтер

* Безпосередній керівник, який оцінює державного службовця
ДУДНИК
Валерій Васильович

21 лютого 2014 року
завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій
відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства

Чубін І.Ю. −
начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації *
СЕЛЯКОВА
Наталія Миколаївна

21 лютого 2014 року
головний спеціаліст відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури

УЧАНЄВ
Ігор Олександрович

головний спеціаліст відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури

Сидоренко В. Г. начальник служби у справах дітей райдержадміністрації *
НЕЧИТАЙЛО
Віта Вікторівна

24 лютого 2014 року
завідувач сектору з питань опіки та піклування служби
у справах дітей

_____________________________

