
Додаток 1  

до розпорядження Керівника 

Апарату Верховної Ради України 

від 19 жовтня 2022  р.  № 1819-к 

 

 

ГРАФІК 

визначення результатів виконання завдань  

державними службовцями Апарату Верховної Ради України  

за 2022 рік 

 

Найменування заходу 

 

Термін Виконавці  

І. Визначення результатів виконання завдань державними службовцями  

Апарату Верховної Ради України, які займають посади державної служби  

категорії "В" 

1. Підготувати та подати 

безпосередньому керівнику письмовий звіт 

щодо результатів виконання завдань і 

показників (у разі прийняття рішення про 

його подання) 

до 21.10.2022 

державні службовці, які 

займають посади 

державної служби 

категорії "В" 

2. Заповнити та подати безпосередньому 

керівнику заповнений розділ ІІІ Бланку 

оцінювання результатів службової діяльності 

державного службовця Апарату Верховної 

Ради України за 2022 рік (далі – Бланк) 

до 21.10.2022 

державні службовці, які 

займають посади 

державної служби 

категорії "В"  

3. Повідомити державних службовців 

підпорядкованого структурного підрозділу 

про дату, час та місце проведення співбесіди 

не пізніше ніж за три робочі дні до її 

проведення. 

Провести оціночні співбесіди на основі 

усних та/або письмових пояснень 

державного службовця про виконання 

завдань і показників 

до 27.10.2022 

безпосередній керівник, 

керівник самостійного 

структурного підрозділу   

(у разі наявності) 

4. Заповнити розділи III, IV Бланку у 

частині виставлення балів, визначення 

підсумкової оцінки (крім випадків, коли 

жодне із завдань не підлягає оцінюванню) на 

основі розрахунку середнього бала за 

виконання кожного визначеного завдання, 

навести обґрунтування або рекомендації за 

результатами оцінювання. 

Результати оцінювання засвідчити 

підписами 

до 27.10.2022 

безпосередній керівник, 

керівник самостійного 

структурного підрозділу           

(у разі наявності) 

5. Ознайомити державного службовця 

під підпис з результатами оцінювання 

протягом 3 

робочих днів 

безпосередній керівник, 

керівник самостійного 
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 після 

проведення 

оцінювання  

структурного підрозділу            

(у разі наявності)  

ІІ. Визначення результатів виконання завдань державними службовцями Апарату 

Верховної Ради України, які займають посади державної служби категорії "Б"  

Керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних 

підрозділів 

1. Підготувати та подати 

безпосередньому керівнику письмовий звіт 

щодо результатів виконання завдань і 

показників (у разі прийняття рішення про 

його подання) 

до 03.11.2022 

керівники структурних 

підрозділів у складі 

самостійних структурних 

підрозділів  

2. Заповнити та подати безпосередньому 

керівнику заповнений розділ ІІІ Бланку  
до 03.11.2022 

керівники структурних 

підрозділів у складі 

самостійних структурних 

підрозділів 

3. Повідомити керівників структурних 

підрозділів у складі самостійних структурних 

підрозділів про дату, час та місце проведення 

співбесіди не пізніше ніж за три робочі дні до 

її проведення. 

Провести оціночні співбесіди на основі 

усних та/або письмових пояснень керівників 

структурних підрозділів у складі самостійних 

структурних підрозділів про виконання 

завдань і показників 

до 10.11.2022 

безпосередній керівник, 

керівник самостійного 

структурного підрозділу 

(у разі наявності)  

4. Заповнити розділи III, IV Бланку у 

частині виставлення балів, визначення 

підсумкової оцінки (крім випадків, коли 

жодне із завдань не підлягає оцінюванню) на 

основі розрахунку середнього бала за 

виконання кожного визначеного завдання, 

навести обґрунтування або рекомендації за 

результатами оцінювання.  

Результати оцінювання засвідчити 

підписами 

до 10.11.2022 

безпосередній керівник,  

керівник самостійного 

структурного підрозділу               

(у разі наявності)  

5. Ознайомити керівників структурних 

підрозділів у складі самостійних структурних 

підрозділів під підпис з результатами 

оцінювання 

 

протягом 3 

робочих днів 

після 

проведення 

оцінювання  

безпосередній керівник, 

керівник самостійного 

структурного підрозділу             

(у разі наявності)  

Керівників самостійних структурних підрозділів, секретаріатів комітетів  

Верховної Ради України 

1. Підготувати та подати Керівнику 

Апарату Верховної Ради України або одному 

із заступників Керівника Апарату Верховної 

Ради України згідно з розподілом обов’язків, 

до 17.11.2022 

керівники самостійних 

структурних підрозділів, 

керівники секретаріатів 
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голові відповідного комітету Верховної Ради 

України (за згодою) для керівників 

секретаріатів комітетів Верховної Ради 

України) письмовий звіт щодо результатів 

виконання завдань і показників (у разі 

прийняття рішення про його подання) 

комітетів Верховної Ради 

України 

2. Заповнити та подати Керівнику 

Апарату Верховної Ради України або одному 

із заступників Керівника Апарату Верховної 

Ради України згідно з розподілом обов’язків, 

голові відповідного комітету Верховної Ради 

України (за згодою) для керівників 

секретаріатів комітетів Верховної Ради 

України) заповнений розділ ІІІ Бланку  

до 17.11.2022 

керівники самостійних 

структурних підрозділів, 

керівники секретаріатів 

комітетів Верховної Ради 

України  

3. Повідомити керівників самостійних 

структурних підрозділів, керівників 

секретаріатів комітетів Верховної Ради 

України про дату, час та місце проведення 

співбесіди не пізніше ніж за три робочі дні до 

її проведення. 

Провести оціночні співбесіди на основі 

усних та/або письмових пояснень керівників 

самостійних структурних підрозділів, 

керівників секретаріатів комітетів Верховної 

Ради України про виконання завдань і 

показників 

до 24.11.2022 

Керівник Апарату 

Верховної Ради України 

або один із заступників 

Керівника Апарату 

Верховної Ради України 

згідно з розподілом 

обов’язків, голова 

відповідного комітету 

Верховної Ради України 

(за згодою)  
 

Управління кадрів   

4. Заповнити розділи III, IV Бланку у 

частині виставлення балів, визначення 

підсумкової оцінки (крім випадків, коли 

жодне із завдань не підлягає оцінюванню) на 

основі розрахунку середнього бала за 

виконання кожного визначеного завдання, 

навести обґрунтування або рекомендації за 

результатами оцінювання. 

Результати оцінювання засвідчити 

підписами 

до 24.11.2022 

Керівник Апарату 

Верховної Ради України 

або один із заступників 

Керівника Апарату 

Верховної Ради України 

згідно з розподілом 

обов’язків, голова 

відповідного комітету 

Верховної Ради України 

(за згодою)  

5. Ознайомити керівників самостійних 

структурних підрозділів, керівників 

секретаріатів комітетів Верховної Ради 

України під підпис з результатами 

оцінювання 

 

протягом 3 

робочих днів 

після 

проведення 

оцінювання  

 

Керівник Апарату 

Верховної Ради України 

або один із заступників 

Керівника Апарату 

Верховної Ради України 

згідно з розподілом 

обов’язків  

6. Передати до Управління кадрів 

інформацію про результати оцінювання 

державних службовців самостійного 

структурного підрозділу, секретаріату 

комітету Верховної Ради України, а також 

до 30.11.2022 

керівники самостійних 

структурних підрозділів, 

керівники секретаріатів 

комітетів Верховної Ради 

України 
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оригінали Бланків, оформлені в 

установленому порядку 

Управління кадрів   

ІII. Визначення результатів виконання завдань Керівництвом Апарату  

Верховної Ради України  

1. Підготувати та подати Керівнику 

Апарату Верховної Ради України письмовий 

звіт щодо результатів виконання завдань і 

показників (у разі прийняття рішення про 

його подання) 

до 01.12.2022 

Заступники Керівника 

Апарату Верховної Ради 

України  

2. Заповнити та подати Керівнику 

Апарату Верховної Ради України заповнений 

розділ ІІІ Бланку  

до 01.12.2022 

Заступники Керівника 

Апарату Верховної Ради 

України 

3. Повідомити заступників Керівника 

Апарату Верховної Ради України про дату, 

час та місце проведення співбесіди не пізніше 

ніж за три робочі дні до її проведення. 

Провести оціночні співбесіди на основі 

усних та/або письмових пояснень 

заступників Керівника Апарату Верховної 

Ради України про виконання завдань і 

показників 

до 08.12.2022 

Керівник Апарату 

Верховної Ради України  

 

Управління кадрів  

4. Заповнити розділи III, IV Бланку у 

частині виставлення балів, визначення 

підсумкової оцінки (крім випадків, коли 

жодне із завдань не підлягає оцінюванню) на 

основі розрахунку середнього бала за 

виконання кожного визначеного завдання, 

навести обґрунтування або рекомендації за 

результатами оцінювання. 

Результати оцінювання засвідчити 

підписами 

до 08.12.2022 
Керівник Апарату 

Верховної Ради України  

5. Ознайомити заступників Керівника 

Апарату Верховної Ради України під підпис з 

результатами оцінювання  

протягом 3 

робочих днів 

після 

проведення 

оцінювання  

Керівник Апарату 

Верховної Ради України  

 


