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сприяння досягненню очікуваних результатів
діяльності Апарату Верховної Ради України
шляхом об’єктивного контролю за результатами
службової діяльності державних службовців.

Метою оцінювання є:
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 Закон України "Про державну службу";

 Закон України "Про комітети Верховної Ради України ";

 Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640;

 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25 серпня
2011 року №769 "Про затвердження Положення про Апарат
Верховної Ради України ".

Нормативно-правова основа:
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щороку в жовтні — грудні за період з 1 січня
поточного року або з дати визначення завдань
(критеріїв) та показників для оцінювання до
дати, визначеної у встановленому порядку
відповідно до розпорядження Керівника
Апарату (керівника державної служби) про
проведення оцінювання.

Оцінювання проводиться
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які на момент прийняття розпорядження
Керівника Апарату (керівника державної
служби) про його проведення
пропрацювали із визначеними їм
завданнями (критеріями) у звітному році не
менш як три місяці.

Оцінюванню підлягають державні службовці
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Оцінювання не проводиться, якщо державний службовець:

працює на займаній посаді у звітному році з визначеними йому
завданнями (критеріями) 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 пункту 3 частини
першої статті 25 Закону України "Про відпустки";

відсутній 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;

відсторонений від виконання посадових обов'язків (повноважень)
у порядку, визначеному законом.
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Оцінювання заступників Керівника Апарату проводиться:

Заступників

Керівника Апарату

Керівником Апарату 

(керівником державної служби)
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Оцінювання керівників самостійних 
структурних підрозділів проводиться:

Керівників самостійних 

структурних підрозділів

Заступником Керівника Апарату 

згідно з розподілом обов’язків 

Керівником Апарату

(керівником державної служби)

або
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Оцінювання керівників секретаріатів 

комітетів Верховної Ради України проводиться:

Керівники секретаріатів комітетів 

Верховної Ради України

Заступником Керівника 

Апарату згідно з розподілом 

обов’язків 

Керівником Апарату

(керівник державної служби)

або

Головою відповідного 
Комітету Верховної Ради 
України  (за бажанням)
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Оцінювання інших працівників проводиться:

інших працівників Безпосереднім 

керівником

Керівником самостійного 

структурного підрозділу 

(керівником вищого рівня)

Слайд 10



Етапи підготовки та проведення оцінювання: 

• ознайомлення державних службовців з Порядком та відповідними додатками;

• прийняття рішення про строки підготовки до проведення оцінювання;

• визначення завдань (критеріїв) та показників для оцінювання;

• ознайомлення державних службовців із завданнями (критеріями) та показниками для
оцінювання;

• прийняття рішення про проведення оцінювання;

• проведення оціночної співбесіди;

• оцінювання;

• визначення результатів оцінювання та їх затвердження.
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До початку проведення оцінювання керівники 
самостійних структурних підрозділів Апарату знайомлять працівників з:

Примірний 
перелік завдань 
(критеріїв) для 

оцінювання 
(додаток 1).

Перелік 
показників для 

оцінювання 
(додаток 2).

Бланк 
оцінювання  
(додаток 3).
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ПОРЯДОК
Проведення оцінювання 

результатів службової 
діяльності державних 
службовців Апарату 

Верховної Ради України.



В  розпорядженні Керівника Апарату (керівника 
державної служби) про строки підготовки до 
проведення оцінювання визначається:

строк визначення та надання Управлінню кадрів
інформації про кількість державних службовців,
яким визначені завдання (критеріїв) та показники
для оцінювання результатів їх службової діяльності;

доручення необхідні для організації визначення
завдань (критеріїв) та показників для оцінювання.
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Завдання (критерії) для оцінювання
визначаються на основі:

Положення про Апарат  

положення про відповідний самостійний 
структурний підрозділ Апарату

посадової інструкції державного службовця

примірного переліку завдань (критеріїв) для оцінювання

плану роботи
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Перша сторінка Бланка оцінювання

Заповнюється при 
первинному визначенні 

завдань (критеріїв) та 
показників для 

оцінювання
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Ткачук Петро Іванович

В головний консультант

Відділ з питань державної служби Управління кадрів

Приклад заповнення розділу I Бланка оцінювання
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Державному службовцю 
встановлюється від трьох до  
п'яти завдань (критеріїв) для 

оцінювання. 
У разі перегляду завдань 

(критеріїв) для оцінювання  або 
визначення додаткових загальна 

їх чисельність не може 
перевищувати п'яти.   

Два завдання (критерії)  
для оцінювання визначає 
безпосередній керівник. 

Два завдання (критерії) для оцінювання  
визначає керівник самостійного структурного 

підрозділу  (керівник вищого рівня).

Не менше одного з визначених завдань 
(критеріїв) для оцінювання має бути 

однаковим для усіх державних службовців, 
які займають рівнозначну посаду.

Визначення завдань (критеріїв) для оцінювання
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Визначення завдань (критеріїв) для оцінювання

Якщо керівник вищого рівня по займаній 
посаді є одночасно і безпосереднім 

керівником для державного службовця то  
визначення завдань (критеріїв) для 
оцінювання повністю здійснюється

тільки цим керівником.

=
Державному службовцю 

встановлюється від трьох до  п'яти
завдань (критеріїв) для 

оцінювання. Не менше одного з визначених 
завдань (критеріїв) для 
оцінювання має бути 

однаковим для усіх державних 
службовців, які займають 

рівнозначну посаду
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По кожному із 
завдань (критеріїв)

Визначення показників для оцінювання виконання завдань

від 1 до 3 показників

Суб'єкти оцінювання 
визначають
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Примірний перелік завдань (критеріїв) для 
оцінювання наведено у додатку 1 до Порядку

Керівник самостійного 

структурного підрозділу 

(керівник вищого рівня) 

визначає два завдання 

(критерії) для оцінювання
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Завдання (критерії) 
для оцінювання 

заносяться до  
розділу II Бланку.

Приклад заповнення розділу II Бланка оцінювання

Реалізація державної політики з питань
управління персоналом.

Виконання доручень керівника
самостійного структурного підрозділу.
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Керівник самостійного 

структурного підрозділу 

(керівник вищого рівня) 

вибирає показники для 

оцінювання визначених 

ним завдань

Показники для оцінювання визначаються із 
переліку наведеного у додатку 2  до Порядку.
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Показники для 
оцінювання заносяться 

до розділу II Бланку.

Приклад заповнення розділу II Бланка оцінювання

Реалізація державної політики з питань
управління персоналом.

Виконання доручень керівника
самостійного структурного підрозділу.

Ініціативність

---

---
Своєчасність виконання

Дисциплінованість

---
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Безпосередній

керівник визначає два 

завдання (критерії) для 

оцінювання
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Безпосередній

керівник вибирає 

показники для оцінювання 

визначених ним завдань 

(критеріїв)
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Завдання (критерії) та 
показники для 

оцінювання заносяться 
до  розділу II Бланку.

Приклад заповнення розділу II Бланка оцінювання

Реалізація державної політики з питань
управління персоналом.

Участь у розробці нормативно-правових
актів з питань компетенції підрозділу.

Виконання доручень керівника
самостійного структурного підрозділу.

Ініціативність

---

---
Своєчасність виконання

Дисциплінованість

---

Уміння організувати роботу

Відповідальність

Професійні знання

Якість роботи

---

---

Організаційне та методичне забезпечення 
стажування громадян з числа молоді, які 
не перебувають на державній службі.
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Суб'єкти оцінювання 
проставляють дату та підпис.

Приклад заповнення розділу II Бланка оцінювання

Реалізація державної політики з питань
управління персоналом.

Участь у розробці нормативно-правових
актів з питань компетенції підрозділу.

Виконання доручень керівника
самостійного структурного підрозділу.

Ініціативність

---

---
Своєчасність виконання

Дисциплінованість

---

Уміння організувати роботу

Відповідальність

Професійні знання

Якість роботи

---

---

Керівник відділу С.І. Мельник 15.12.2018 р.

Керівник Управління К.С. Поліщук 07.12.2018 р.

Організаційне та методичне забезпечення 
стажування громадян з числа молоді, які 
не перебувають на державній службі.
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Державний службовець 
ознайомлюється із 

завданнями (критеріями)  та 
показниками для 

оцінювання, проставляє 
дату ознайомлення та свій 
підпис і у разі необхідності 

робить відповідні коментарі.

Приклад заповнення Розділ II Бланка оцінювання

Реалізація державної політики з питань
управління персоналом.

Участь у розробці нормативно-правових
актів з питань компетенції підрозділу.

Виконання доручень керівника
самостійного структурного підрозділу.

Ініціативність

---

---
Своєчасність виконання

Дисциплінованість

---

Уміння організувати роботу

Відповідальність

Професійні знання

Якість роботи

---

---

Керівник відділу С.І. Мельник 15.12.2018 р.

Керівник Управління К.С. Поліщук 07.12.2018 р.

П.І. Ткачук 17.12.2018 р.

Організаційне та методичне забезпечення 
стажування громадян з числа молоді, які 
не перебувають на державній службі.
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Приклад заповнення розділу II Бланка оцінювання

Пункт 5 розділу II Бланку 
заповнюється при 

визначені додаткового 
завдання (перегляді 

визначеного)  та 
показників для 

оцінювання

Організаційне забезпечення проведення
оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців.

Уміння організувати роботу

Відповідальність
---

Керівник відділу С.І. Мельник 18.02.2019 р.

П.І. Ткачук 20.02.2019 р.

Затверджено план роботи від 11 лютого 2019 року.
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Інформація, яка надається 
керівником самостійного 
структурного підрозділу  

Управлінню кадрів. 

*

К.С. Поліщук

Управлінні кадрів

31

0

3

2

0

1

28

16.01.2019 р.
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Після визначення завдань (критеріїв) та показників 
для оцінювання державний службовець :

аналізує поставлені завдання (критерії) та показники для їх
оцінювання;

планує та розподіляє час для своєчасного їх виконання;

здійснює заходи щодо підвищення професійної компетентності;

у разі необхідності може звертатися до суб’єктів оцінювання за
роз’ясненнями;

готує інформацію (пояснення) для оціночної співбесіди.

Слайд 31



В  розпорядженні Керівника Апарату (керівника 
державної служби) до початку проведення 
підсумкового оцінювання визначаються:

строк проведення підсумкового оцінювання;

доручення, необхідні для організаційного
забезпечення його проведення.
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Завдань (критеріїв) та показників для оцінювання 
переносяться із II до III розділу Бланка оцінювання

Реалізація
державної політики 
з питань управління 

персоналом. Ініціативність

Слайд 33

Виконання доручень 
керівника самостійного 

структурного 
підрозділу

Своєчасність
виконання
Дисциплінованість



Проводиться оціночна співбесіда  

У разі необхідності суб’єкт оцінювання
зазначає певні коментарі або побажання
щодо виконання завдання, що оцінюється.

Безпосереднім керівником Керівником самостійного структурного 
підрозділу 

(керівником вищого рівня)

та може проводитись

Реалізація 
державної 

політики з питань 
управління 

персоналом. 

Ініціативність

Державний службовець по кожному з
завдань (критеріїв) надає усні або письмові
відповіді (пояснення) щодо їх виконання.

Активністью не виділяється, проявляє
ініціативу за необхідності
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Для кожного із 
визначених показників 
безпосередній керівник 

визначає бал, який 
повинен відповідати 

смисловому значенню 
показника виконаної 

роботи. 
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Підсумкове оцінювання виконання завдань №1-2:

Реалізація державної
політики з питань
управління персоналом.

Ініціативність

Виконання доручень
керівника самостійного
структурного підрозділу.

-----

-----

-----

-----

2

Своєчасність
виконання

Дисциплінованість

4

3

----- -----

Визначені бали 
заносяться до 

Розділу III Бланку 
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Для кожного із визначених 
показників керівник визначає  

бал, який повинен 
відповідати смисловому 

значенню показника 
виконаної роботи. 
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Підсумкове оцінювання виконання завдань №1-2:

Реалізація державної
політики з питань
управління персоналом.

Ініціативність

Виконання доручень
керівника структурного
підрозділу.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2 3 2,5

2,5

Своєчасність
виконання

Дисциплінованість

4 4 4

3 4 3,5

3,75

Проводиться розрахунок 
середнього балу за 
виконання кожного 

визначеного безпосереднім 
керівником і керівником 

самостійного структурного 
підрозділу (керівником 
вищого рівня) завдання. 

----- ---- ---- ----
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Підсумкове оцінювання виконання завдань №3-4:

Організаційне та 
методичне забезпечення 
стажування громадян з 
числа молоді, які не 
перебувають на 
державній службі.

Уміння організувати
роботу

Відповідальність

----- ----- ----- -----

3 3 3

4 4 4

3,5

Участь у розробці
нормативно-правових
актів з питань
компетенції підрозділу.

Професійні знання

Якість роботи

3

3

3

3

3

3

3

----- ----- ----- -----
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Підсумкове оцінювання виконання завдання №5:

Організаційне забезпечення 
проведення оцінювання 
результатів службової діяльності 
державних службовців.

Уміння організувати
роботу

Відповідальність

3 3 3

4 4 4

3,5
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Визначення підсумкової оцінки

2,5
3,75

3,0
3,5

3,25

3,5

Позитивна

Підсумковий середній бал 
визначається як середнє 

значення оцінок  за 
виконання завдань 1-5. 

Залежно від отриманого 
підсумкового середнього балу 

прописом виставляється 
підсумкова оцінка. 

Результати оцінювання 
виконання завдань 1-5 

переносяться  із розділі III
до розділу IV Бланку.
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Керівники, які здійснюють оцінювання, 
можуть висловити держаному 

службовцю певні рекомендації або 
обґрунтовують підсумкову оцінку. 

Письмове обґрунтовування негативної 
підсумкової оцінки є обов’язковим.

Доцільно підвищити кваліфікацію з питань
володіння державною мовою.
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Результати оцінювання 
державного службовця 

засвідчуються підписами суб'єктів 
оцінювання.

Керівник відділу С.І. Мельник 20.11.2019 р.

Керівник Управління К.С. Поліщук 21.11.2019 р.

Доцільно підвищити кваліфікацію з питань
володіння державною мовою.
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Державний службовець 
ознайомлюється з результатами 
оцінювання під підпис протягом 

трьох календарних днів після 
проведення оцінювання і може 

висловити зауваження або 
надати відповідні пояснення.

Керівник відділу С.І. Мельник 20.11.2019 р.

Керівник Управління К.С. Поліщук 21.11.2019 р.

22.11.2019 р.П.І. Ткачук

Доцільно підвищити кваліфікацію з питань
володіння державною мовою.

Планую у 2019 році пройти курс підвищення рівня володіння
державною мовою.
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За наслідками проведення 
оцінювання у самостійному 

структурному підрозділі  його 
керівник надає Управлінню кадрів 

висновки та інформацію про 
результати оцінювання 

працівників підрозділу, а також 

оригінали Бланків оцінювання.

Управлінні кадрів

К.С. Поліщук

02.12.2019 р.
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узагальнює результати оцінювання;

готує проект розпорядження Керівника Апарату
(керівника державної служби) про затвердження
висновків щодо результатів оцінювання службової
діяльності державних службовців Апарату.

Управління кадрів:
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є підставою для припинення державної служби відповідно
до пункту 3 частини першої статті 87 Закону України "Про
державну службу".

є підставою для  преміювання

Підсумкова оцінка

НЕГАТИВНА

ВІДМІННА
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Оскарження результатів оцінювання

Висновок, що містить негативну оцінку за
результатами оцінювання може бути оскаржений
державним службовцем Апарату у порядку,
визначеному статтею 11 Закону України "Про
державну службу".
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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