
 

 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                                  

«30» грудня 2021 року                                                                                  № 306 

с.Лука-Мелешківська 

                                        

Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради покладених на 

них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2021 році 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 

№1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації 

посадових осіб місцевого самоврядування», Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, 

затверджених наказом Головного управління державної служби України 

від 30.06.2004 №102 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Головного 

управління державної служби України від 23.12.2009 №391), Порядку 

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих 

органів Кам’янської міської ради покладених на них обов’язків і завдань, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 22.01.2018 №29-р, 

керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести у січні-лютому 2022 року щорічну оцінку виконання 

посадовими особами виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради 

покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2022 році. 

 2. Керівникам виконавчих органів сільської ради та юридичному відділу 

сільської ради: 

2.1. Ознайомити під особистий підпис посадових осіб виконавчих органів 

сільської ради з Порядком проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

особами виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради покладених на 

них обов’язків і завдань. 

 2.2.  Забезпечити організацію проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради 



 

покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2021 році з 04 

січня до 25 лютого 2022 року. 

3. Керівникам виконавчих органів сільської ради надати до юридичного 

відділу сільської ради: 

- списки посадових осіб виконавчих органів Лука-Мелешківської 

сільської ради, які підлягають та які не підлягають щорічному оцінюванню за 

підсумками роботи у 2021 році, до 15.01.2022 року; 

- заповнені бланки щорічної оцінки виконання посадовою особою 

місцевого самоврядування посадових обов’язків і завдань для затвердження 

результатів щорічної оцінки до 11.02.2022 року; 

- інформацію щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

особами виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради покладених на 

них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2021 році до 25.02.2022 року. 

 4. Юридичному відділу сільської ради підготувати розпорядження 

сільського голови про результати проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради 

покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2021 році до 

25.02.2022 року. 

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Комісарчук М.І.. 

 

 

         Сільський голова                                             Богдан АВГУСТОВИЧ  

 

З розпорядженням № 306 від 30.12.2021 року ознайомленні: 

_______________  Комісарчук М.І. 

_______________ Шило В.М. 

_______________ Маціпура Л.П. 

_______________ Бондар В.М. 

_______________ Проценко Д.Л. 

_______________ Вольська О.В. 

_______________ Зюзюкіна О.О. 

_______________ Бучацький М.О. 



 

_______________ Кашльовська О.О. 

_______________ Наконечна Н.І. 

_______________ Мусійчук О.В. 

_______________ Попик М.Д. 

_______________ Ужва І.О. 

 

 


