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служби категорій «Б» і «В», та затвердження висновку, затверджені
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Національного агентства України з питань державної служби від 12
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
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ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ
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1.
Визначення  

завдань і 
ключових 
показників

2.
Визначення 
результатів  
виконання 

завдань

3.
Затвердження

висновку
(крім випадків, коли  
жодне із визначених  
завданьне підлягає  

оцінюванню)
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ЗАГАЛЬНІАСПЕКТИ

ВАЖЛИВО!

Оформлення документів, передбачених Порядком, здійснюється
його учасниками у паперовій формі з використанням власноручних
підписів або в електронній формі з накладенням кваліфікованих
електронних підписів.

Обговорення та співбесіди з учасниками оцінювання, можуть
проводитися за фізичної присутності учасників або дистанційно
шляхом застосування технічних засобів.
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ЗАГАЛЬНІАСПЕКТИ

Оцінювання результатів службової діяльності
проводиться на підставі показників результативності,  

ефективності та якості, визначених з урахуванням 
посадових обов’язків державного службовця, а  також 
дотримання ним правил етичної поведінки та вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції, 
виконання індивідуальної програми

професійного розвитку
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ЗАГАЛЬНІАСПЕКТИ

Визначення результатів виконання 
завдань проводиться у жовтні - грудні 

за період з 1 січня поточного року
або з дати визначення завдань і ключових 

показників до дати прийняття наказу 
(розпорядження) про визначення 

результатів виконання завдань
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ЗАГАЛЬНІАСПЕКТИ

Оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців, які 
займають посади державної служби

категор ій "Б" і "В", здійснюється
безпосереднім керівником державного 
службовця та керівником самостійного 

структурного підрозділу (у разі
наявності)



ЗАПОВНЕННЯ 
ФОРМИ ЩОДО  

РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ
(додаток 9)

• Форм у щ одо результатів виконання завдань
державний службовець заповнює у частині
відомостей щодо себе та займаної посади, опису
досягнутих результатів у розрізі кожного
визначеного завдання та строку його фактичного
виконання*

• Досягнуті результати рекомендується зазначати
чітко , коротко та по с уті, обґрунтовуючи кожен
окрем о визначений ключовий пока зник

• Строк фактичного
зазначати окремо
завдання

виконання рекомендується
для кожного визначеного

• Якщо завдання та ключові показники

переглядалися, у ф о р м у слід внести останню
редакцію визначених за результатами перегляду
завдань та ключових показників

* У разі тимчасової відсутності державного службовця або ненадання ним зазначеної 
форми, заповненої у відповідній частині, такі відомості зазначаються безпосереднім 
керівником





Заповнену ф о р м у щодо визначення результатів виконання 
завдань державному службовцю рекомендується подати 

безпосередньому керівнику в електронному вигляді у
встановлений у відповідному наказі (розпорядженні) строк.

(рекомендуємо зробити це завчасно, адже до оціночної співбесіди
потрібно підготуватися не лише державному службовцю,

а й безпосередньому керівнику)



ОЦІНОЧНА СПІВБЕСІДА

Для визначення результатів
виконання завдань

безпосередній керівник
спільно з керівником 

самостійного структурного 
підрозділу (у разі наявності)

проводить з державним 
службовцем, який займає 
посаду державної служби 

категорії “Б” або “В”,
оціночну співбесіду

У разі тимчасової відсутності державного 
службовця, який займає  посаду державної 

служби категорії “Б” або “В”, або  його 
повторної неявки для проходження оціночної  

співбесіди у визначені безпосереднім 
кер івнико м с троки визначення результатів  

виконання завдань проводиться
безпосереднім керівником та керівником 

с а м о с тійного с труктурного підрозділу
(у разі наявності) без оціночної співбесіди

в уста новлений с трок.

У разі тимчасової відсутності у зв’язку з 
відрядженням а бо відпусткою та кого  

державного с лужбовця за його заявою до  
безпосереднього кер івника оціночна  
с півбес іда та визначення результа тів

виконання завдань проводяться раніше.



13

Оціночна співбесіда проводиться на основі усних 

пояснень державного службовця, який займає посаду 

державної служби категорії “Б” або “В”, про виконання 

завдань і ключових показників та його письмового звіту, 

що подається у довільній формі відповідно до абзацу 

першого пункту 91 цього Порядку (у разі його подання 

державним службовцем).



ПІДГОТОВКА
ПИСЬМОВОГО ЗВІТУ

Державному службовцю 

реком ендуєтьс яс а м ос тійно  

визначитися щ одо необхідності  

підготовки та подання

безпосередньому керівнику 

пис ьм ового звіту або лиш е надання  

усних пояснень під час оціночної 

співбесіди

Державному службовцю,
який м а є невиконані завдання та/або ключові 

показники, рекомендується підготувати 
пис ьмовий звіт, в якому обґрунтувати

причини невиконання завдань і/або ключових
показників, причини порушення строків

їх виконання, а також дати загальну оцінку 
якості виконання завдань та досягнення 

результатів

У та кому звіті державному с лужбовцю
рекомендується зазначити інформацію про

додаткові ініціативи (за наявності) у ході
виконання завдань, наприклад, пропозиції 

щодо інших документів або їх удосконалення

Якщо завдання та ключові показники 
переглянуті, у пис ьмовий звіт рекомендує тьс я

вносити останню редакцію визначених
за результатами перегляду

завдань і ключових пока зників



ПРОВЕДЕННЯ
ОЦІНОЧНОЇ
СПІВБЕСІДИ

Безпосередньому керівнику спільно з керівником
самостійного структурного підрозділу рекомендується
проводити оціночну співбесіду індивідуально з кожним
державним службовцем

Перед початком співбесіди безпосередньому керівнику
рекомендується повідомити державного службовця про
час, орієнтовну тривалість та процедуру проведення
оціночної співбесіди

Оціночну співбесіду рекомендується проводити
тривалістю не більше 30 хвилин

Питання рекомендується задавати чітко та по суті
визначених завдань та ключових показників з метою
отримання повної інформації про результати
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІКПИТАНЬ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ СПІВБЕСІДИ

1. Як, на вашу думку, можна було б покращити результати (підвищити практичну

цінніс ть) виконаного завдання?

2. У чому полягає причина порушення строків виконання завдання?

3. Чому ви проявляли низьку ініціативність при виконанні завдання?

4.Назвіть причину вашої низької самоорганізації, адже при виконанні завдання

спостерігалася несамостійність і потрібно було нагадувати про необхідність його

виконання?

5. Чи можете назвати документи, до яких ви вносили пропозиції щодо їх

удосконалення?

6. Яке із визначених завдань було складним для вас та чому?

7. Яке із визначених завдань було найбільш цікавим та чому?

8. Як ви покращили б виконання своїх завдань, якби у вас була така можливість?

9. Чи виконали ви індивідуальну програм у проф е с ійного розвитку?



ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ  
У ПРОФЕСІЙНОМУ 

НАВЧАННІ

(крім випадку, коли державному 

службовцю виставлено 

негативну оцінку). 

Потреби у професійному 

навчанні визначаються у 

вигляді професійних 

компетентностей, які необхідно 

набути або вдосконалити 

державному службовцю.

ОБГОВОРЕННЯ 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ЗАВДАНЬ І КЛЮЧОВИХ 

ПОКАЗНИКІВ НА 

НАСТУПНИЙ ПЕРІОД 



ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ БЕЗПОСЕРЕДНІМ КЕРІВНИКОМ

Після проведення оціночної співбесіди
безпосереднім керівником заповнюється
ф о р м а щодо результатів виконання завдань
державним службовцем, який займає
посаду державної служби категорії “Б” або
“В”, за відповідний рік згідно з додатком 9 до
Порядку у частині виставлення балів,
визначення оцінки та їх обґрунтування.
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ВИСТАВЛЕННЯ  
БАЛІВ

Безпосередній керівник виставляє бали у
значенні від «0» до «4» або «Не підлягає
оцінюванню» окремо за кожне завдання
відповідно до критеріїв виставлення балів,
визначених у додатку 4 до Порядку та
розраховує середній бал.



Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2022 р. № 1106)



Якщо для державного службовця не складалася індивідуальна програма, разом з тим він
якісно виконав завдання у звітному періоді, чи можливо йому затвердити оцінку
«відмінно»?

Відповідь. Критерії виставлення балів, визначенні Порядком, є обов’язковими. 
Згідно з цими критеріями бал «4» виставити за завдання можливо якщо воно виконано своєчасно
(завчасно), результат високої якості, його досягнуто з високим ступенем самостійності (за необхідності
командної роботи), ініціативності, робота проводилась ефективно, з дотриманням правил етичної
поведінки. Під час виконання завдання державним службовцем вносилися пропозиції щодо інших
документів або їх удосконалення. Пройдено професійне навчання відповідно до індивідуальної
програми, за результатами якого нараховано не менше ніж 0,4 кредиту Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Отже, якщо індивідуальна програма державному службовцю не була складена, претендувати на 
найвищий бал за виконане завдання він не може, оскільки результати його роботи (проходження
служби) не відповідатимуть наведеним критеріям.



ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО БАЛА

Для державного службовця було визначено
4 завдання, за які безпосередній керівник виставив: 2 бали,
4 бали, 4 бали, та одне завдання не підлягає оцінюванню,
оскільки є скасованим або таким, що не виконано через
об’єктивні обставини (тривала хвороба, відсторонення,
простій тощо).

Необхідно додати отримані бали та поділити на кількість
завдань, які підлягають оцінюванню:

(2+4+4):3=3,33

Таким чином у блоці «Оцінка» необхідно поставити відмітку
вклітинці «позитивна».
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Безпосередній керівник спільно з керівником 
самостійного структурного підрозділу (у разі 
наявності) виставляє державному службовцю

негативну, позитивну або відмінну оцінку (крім 
випадків, коли жодне із завдань не підлягає

оцінюванню) та заповнює графу «Обґрунтування 
оцінки», коротко аргументуючи, чому державний

службовець отримав відмінну, позитивну або
негативну оцінку







Безпосередній керівник передає  
службі управлінняперсоналом  
оформлену в установленому  

порядку форму щодо результатів 
виконання завдань державним

службовцем за відповідний рік згідно
з додатком 9 до Порядку для

зберігання в особовій справі такого  
державного службовця

ЗВЕРНІТЬУВАГУ!
Саме безпосередній керівник  

відповідає за оформленняф орми в  
установленому порядку,втому числі

-за ознайомленнядержавного
службовця зрезультатамивиконання

завдань

У разі визначення результатів виконання  
завдань без оціночної с півбес іди
безпосередній керівник передає   
с лужбі управління пе р соналом   

зазначену ф ор м у без відм ітки про  
ознайомлення державного с лужбовця

Державний службовець зобов’язаний  
ознайомитися з результата м и  

виконання завдань протягом п’яти 
робочих днів піс ля виходу на роботу



Чи правомірно виставити державному службовцю відмінну
оцінку, якщо в звітному періоді на нього було накладено
дисциплінарне стягнення?

Відповідь. 

Бали виставляють згідно з критеріями виставлення балів.

Якщо накладене на державного службовця дисциплінарне стягнення не стосується
встановлених йому завдань, а також дотримання ним правил етичної поведінки, 
таке стягнення не перешкоджає отриманню цим державним службовцем відмінної
оцінки за результатами оцінювання його службової діяльності.



Чи можуть бути всім державним службовцям державного органу 
виставлені відмінні оцінки за результатами щорічного оцінювання?

Відповідь: 

Законом та Порядком не встановлена гранична кількість відмінних оцінок, 
що можуть бути виставлені державним службовцям в державному органі. 
Разом з тим, на думку НАДС, виставлення всім державним службовцям
відмінних оцінок може свідчити про формальний підхід до проведення цієї
процедури, зокрема при визначенні завдань і ключових показників.



Рекомендації при підготовці наказу 

(розпорядження) про визначення 

результатів виконання завдань
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Хто має видати наказ (розпорядження) у військовій адміністрації щодо визначення результатів

виконання завдань державними службовцями: керівник апарату чи начальник такої

адміністрації?

Відповідь. Частиною четвертою статті 44 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) 

встановлено, що висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується

наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення. Крім того, пунктами 15 та 16 Порядку передбачено, 

що для визначення результатів виконання завдань суб’єктом призначення приймається наказ 

(розпорядження), а висновок затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення у 

грудні звітного року.

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

начальник військової адміністрації, серед іншого, призначає на посади та звільняє з посад посадових і 

службових осіб, інших працівників відповідної військової адміністрації.

Таким чином, суб’єктом призначення у військовій адміністрації є начальник цієї адміністрації і саме він

має видати згадані розпорядчі акти.

Чи здійснюється визначення результатів виконання завдань державних службовців, якщо у 

вересні звітного року структурний підрозділ, в якому вони працюють, було перейменовано?

Відповідь. Якщо відбулось виключно перейменування структурного підрозділу або посади, то зміна

таких назв на процедуру оцінювання жодним чином не впливає. Проте, якщо мається на увазі не лише

перейменування, а зміни, які спричинили переведення державних службовців, то відповідно до пункту 

8 Порядку, після переведення, незважаючи на те, чи спричинило таке переведення зміну обсягу

посадових обов’язків державного службовця, процедура оцінювання, що тривала до переведення, 

припиняється, і має розпочатись нова процедура оцінювання.



Чи доцільно проводити визначення результатів виконання завдань
державними службовцями в державному органі, де проходить реорганізація
або ліквідація?

Відповідь. Стаття 44 Закону містить імперативні норми, що передбачають обов’язкове
щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Разом з 
тим, порядок містить умови за яких таке оцінювання припиняється або не проводиться. 
Водночас перелік згаданих умов не містить ані реорганізацію, ані ліквідацію державного 
органу. Таким чином державні органи, в яких відбуваються згадані процедури, проводять
оцінювання відповідно до Порядку. Якщо в ході реорганізації або ліквідації державного 
органу державного службовця під час одного з етапів оцінювання буде звільнено або
переведено на іншу посаду, то згідно з пунктом 8 Порядку таке оцінювання припинеться.



ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТОМ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ), В ЯКОМУ  

ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ:

28

1. Список державних службовців, результати діяльності яких
підлягають оцінюванню у поточному звітному році

2.Строк визначення результатів виконання завдань

3. Доручення, необхідні для організаційного забезпечення
проведення цього етапу оцінювання (у разі потреби)
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ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ НАКАЗУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

При підготовці списку державних службовців необхідно враховувати:

визначення результатів виконання завдань, затвердження висновку не проводиться, якщо на

дату прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань

державний службовець:

• працює на займаній посаді у звітному році з визначеними йому завданнями менше трьох місяців;

• перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 (соціальна відпустка на дітей),
3(1) (відпустка на період карантину) частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

• відсутній на службі у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за
призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом
укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду;

• відсутній на службі у зв’язку з проходженням спеціальної підготовки кандидатами на посаду
судді відповідно до статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
відсутній на службі у зв’язку із призупиненням дії трудового договору;

• відсторонений від виконання посадових обов’язків (повноважень) у порядку, визначеному
законом.



Якщо державний службовець з березня 2022 року до дати наказу про визначення результатів

виконання завдань перебуває у простої або відпустці без збереження заробітної плати, чи
включати його в такий наказ?

Відповідь. Державні службовці, яким в грудні (січні, лютому) були визначені завдання, проте на момент винесення наказу вони 
відсутні на роботі у зв’язку з простоєм або відпусткою без збереження заробітної плати, включаються у згаданий наказ. Це ж 
стосується і державних службовців, які відсутні на роботі і з якими втрачено зв’язок, зокрема, через їх перебування на 
тимчасово окупованих територіях. Завдання, які не виконані через таку відсутність, згідно з критеріями виставлення балів, 
що містяться у додатку 4 до Порядку, не підлягають оцінюванню. В такому разі визначення результатів виконання завдань
проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) без оціночної
співбесіди, а відповідну форму заповнює безпосередній керівник.

Чи здійснюється визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які
мобілізовані, а також увільнені з посад державної служби у зв'язку із участю у діяльності
добровольчих формувань територіальних громад?

Відповідь. Згідно з пунктом 14 Порядку визначення результатів виконання завдань, затвердження висновку не проводиться, 
якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань державний службовець
відсутній на службі у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського
складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за 
контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.
Отже мобілізовані державні службовці до наказу про визначення результатів виконання завдань не включаються, а стосовно
тих, хто увільнений у зв’язку із підписанням контракту з добровольчим формуванням територіальних громад (зарахуванням
до територіальної оборони), визначення результатів виконання завдань здійснюється в порядку, передбаченому для 
державних службовців, які відсутні на роботі під час такого етапу оцінювання результатів службової діяльності.
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ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ НАКАЗУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
При підготовці списку державних службовців рекомендується

враховувати:

Оцінювання результатів службової діяльності державного 

службовця, на якого покладено виконання обов’язків за іншою

посадою, проводиться за тією посадою державної служби, яку 

він займає.

Визначення результатів виконання завдань державним

службовцем, на якого покладено виконання обов’язків за 

посадою державної служби категорії «Б»або «В»,  здійснює

керівник вищого рівня по відношенню до посади державної

служби, яку він займає .



Якщо безпосередній керівник державного службовця перебуває на посаді
менше трьох місяців, чи має він право оцінювати результати службової
діяльності підпорядкованого працівника?

Відповідь. Статтею 44 Закону України «Про державну службу» та Порядком передбачено
повноваження безпосереднього керівника державного службовця в процесі оцінювання. 
Отже кожен безпосередній керівник має здійснювати всі свої функції, передбачені
процедурою оцінювання, незалежно від того скільки часу він обіймає свою посаду і на 
якому етапі оцінювання він був на таку посаду призначений.

Якщо безпосередній керівник державного службовця звільнився, а заступника 
немає, хто буде визначати результати виконання завдань державного 
службовця?

Відповідь: Функції безпосереднього керівника буде здійснювати виконуючий обов’язки за 
цією посадою. Якщо ж відповідні функції та повноваження ні на кого не покладені, то 
безпосереднім керівником, а саме найближчим керівником, якому прямо підпорядкований
державний службовець, стає керівник вищого рівня (керівник структурного підрозділу
або самостійного структурного підрозділу або органу відповідно).



ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ НАКАЗУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) –
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

Абзаци 6 і 7 пункту 15 виключено!!!! 

Строк визначення результатів виконання завдань державними
службовцями встановлюється з урахуванням того,

що результати виконання завдань безпосередніх керівників
визначаються після результатів виконання завдань

підпорядкованих їм державних службовців –

32



Затвердження висновку щодо 
оцінювання результатів службової

діяльності державних службовців, які 
займають посади державної служби 

категорій «Б»і «В»
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Безпосередній керівник 
передає службі управління  
персоналом оформлену в 

установленому порядку 
форму щодо результатів

виконання завдань державним  
службовцем за відповідний рік  

для зберігання в особовій  
справі такого державного 

службовця

Служба управління 
персоналом узагальнює  

результати виконання  
завдань державними  

службовцями



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо за підсумками визначення
результатів виконання завдань

державному службовцю виставлена 
негативна оцінка, служба управління 

персоналом інформує про це
суб’єкта призначення та передає 

йому матеріали оцінювання такого 
державного службовця

Таке інформування суб’єкта 
призначення службі управління 
персоналом рекомендується 

здійснювати письмово



У разі 
виставлення 

негативної оцінки

служба управління персоналом передає  
суб’єкту призначення матеріали оцінювання  

державного службовця:

 завдання і ключові показники

 звіт щодо виконання поставлених завдань і
ключових показників (у разі подання)

 заповнену ф о р м у щодо результатів
виконання завдань державним службовцем
за відповідний рік

 зауваження державного службовця щодо

оцінювання результатів його службової
діяльності (у разі подання)



ВСТАНОВЛЕННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИСТАВЛЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ
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Для встановлення обґрунтованості виставлення державному
службовцю негативної оцінки суб’єкт призначення вивчає 

м а теріа ли оцінювання і в разі необхідності за с луховує   
пояснення відповідного державного службовця та/або його 

безпосереднього керівника

У разі необґрунтованості негативної оцінки, виставленої державному 
службовцю, суб’єкт призначення зазначає про це (з відповідним 

обґрунтуванням) у формі згідно з додатком 9.

У такому разі процедура оцінювання результатів службової
діяльності відповідного державного службовця припиняється
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Висновок щодо оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців,

які займають посади державної служби
категорій “Б” і “В”, затверджується наказом 
(розпорядженням) суб’єкта призначення

у грудні звітного року, не пізніше 15 грудня



Звертаємо увагу! 

У разі коли жодне із завдань державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії «Б» або «В», не підлягає

оцінюванню, а також у випадку, передбаченому абзацом четвертим
пункту 40-1 Порядку (встановлення необгрунованості виставлення

негативної оцінки), такі результати оцінювання у згаданий висновок
не включаються. У такому разі процедура оцінювання результатів 

службової діяльності відповідного державного службовця припиняється

У разі звільнення державного службовця або його переведення на 
іншу посаду державної служби до затвердження висновку процедура 

оцінювання за посадою державної служби, яку він займав, 
припиняється.





Результатом оцінювання є затверджений суб’єктом призначення висновок
щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців!

Служба управління персоналом ознайомлює державного службовця із 
затвердженим висновком у порядку, визначеному Законом України «Про 

державну службу» протягом 3 календарних днів після проведення оцінювання

У разі тимчасової відсутності державного службовця службі управління
персоналом рекомендується протягом 3 робочих днів надіслати відповідний 

висновок на поштову адресу, зазначену в особовій картці державного  службовця.

.
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Звертаємо увагу!



ОТРИМАННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ
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У разі отримання державним службовцем
негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності 
такий державний службовець звільняється із служби відповідно до

пункту 3 частини першої
статті 87 Закону та з ним розривається контракт про
проходження державної служби (у разі укладення)

Висновок, щ о містить негативну оцінку
за результатами оцінювання службової діяльності, може бути

оскаржений державним службовцем у порядку,
визначеному статтею 11 Закону



ПРИЙНЯТТЯРІШЕННЯЩОДО ПРЕМІЮВАННЯ

Державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами 
оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до

Закону.
Розмір премії встановлюється в однакових відсотках до посадового  

окладу для державних службовців, які отримали відмінну оцінку.

Наказ (розпорядження) керівника державної служби у відповідному 
державному органі про преміювання державних службовців, які 

отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання, видається на 
підставі затвердженого висновку (висновків)

Премія за результатами щорічного оцінювання виплачується не 
пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому 

затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової 
діяльності, але не пізніше ніж у грудні року, в якому проводиться 

оцінювання результатів службової діяльності.
42



Щодо зберігання результатів оцінювання

Результати виконання завдань державним службовцем, який 
займає посаду державної служби категорій “Б” і “В” (додаток
9) зберігається в о собовій с праві державного с лужбовця.

Відомості про оцінювання результатів службової діяльності
вносяться до особової картки державного службовця.



● Міжрегіональне управління НАДС у м.Києві, Київській, Чернігівській

● та Черкаській областях

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


