
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

24 січня 2023 року   м. Корюківка           № 6 

 

Про проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами Корюківської міської ради  

покладених на них обов’язків і завдань  

  

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Типового положення про проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2001 № 1440 (із змінами), Методичних рекомендацій щодо 

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, затверджених наказом 

Головдержслужби України від 30.06.2004 № 102 (із змінами), Порядку 

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради 

покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого розпорядженням 

міського голови №9 від 18 січня 2019 року «Про проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами Корюківської міської ради покладених на них 

обов’язків і завдань», з метою забезпечення проведення у першому кварталі 

2023 року щорічної оцінки виконання посадовими особами Корюківської 

міської ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2022 року: 

1. Затвердити план заходів щодо підготовки і проведення у 2023 році 

щорічної оцінки виконання посадовими особами Корюківської міської ради 

покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2022 року (додаток 1). 

2. Провести з 01 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року щорічну 

оцінку виконання посадовими особами Корюківської міської ради покладених 

на них обов’язків і завдань за підсумками 2022 року згідно списку (додаток 2). 

3. Начальнику загального відділу виконавчого апарату міської ради 

(Лимаренко Н.П.): 

 3.1. Забезпечити доведення змісту цього розпорядження до відома 

зацікавлених осіб; 

 3.2. Провести узагальнення результатів щорічної оцінки виконання 

посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 

2022 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 1  

розпорядження міського голови 

від 24 січня 2023 року № 6 

 

План заходів щодо підготовки і проведення у 2023 році 

 щорічної оцінки виконання посадовими особами Корюківської міської 

ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2022 року 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

 1. Забезпечити виготовлення бланків 

щорічної оцінки та вручення їх 

посадовим особам 

До 01 лютого 

2023 року 

Загальний відділ 

   2. Ознайомити посадових осіб зі 

змістом розпорядження міського 

голови щодо  проведення щорічної 

оцінки та Порядку проведення 

щорічної оцінки виконання 

посадовими особами Корюківської 

міської ради покладених на них 

обов’язків та завдань 

Лютий  

2023 року 

Загальний відділ 

   3. Забезпечити проведення посадовими 

особами аналізу та самооцінки 

виконання завдань та обов'язків, 

визначених у посадових інструкціях, 

окремих доручень керівництва за 

підсумками 2022 року та заповнення 

ними розділів бланку щорічної 

оцінки 

Лютий 

2023 року 

Посадові особи 

місцевого 

самоврядування 

Корюківської 

міської ради 

   4. Організувати проведення 

індивідуальних співбесід керівників з 

посадовими особами, діяльність яких 

підлягає оцінці, з метою здійснення 

щорічної оцінки виконання  ними 

посадових інструкцій  

і завдань за підсумками 2022 року 

  

Лютий 

2023 року 

Секретар міської 

ради, перший 

заступник міського 

голови, заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів ради, 

керівники 

виконавчих 

органів міської 

ради 

   5. Забезпечити: 

- заповнення безпосередніми 

керівниками розділу бланку щорічної 

оцінки виконання підпорядкованими 

особами посадових інструкцій і 

Лютий 

2023 року 

Секретар міської 

ради, перший 

заступник міського 

голови, заступник 

міського голови з 



завдань за підсумками 2022 року 

- ознайомлення посадових осіб з 

оцінкою і підписання бланків 

щорічної оцінки; 

- передача бланків щорічної оцінки 

до загального відділу. 

 

питань діяльності 

виконавчих 

органів ради, 

керівники 

виконавчих 

органів міської 

ради 

6. Підготовка проєкту розпорядження 

міського голови за результатами 

проведення щорічного оцінювання 

виконання посадовими особами 

Корюківської міської ради, 

покладених на них обов’язків і 

завдань за підсумками 2022 року 

Березень 

2023 року 

Загальний відділ 

 

 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради              Ніна ЛИМАРЕНКО 



Додаток 2 

розпорядження міського голови 

від 24 січня 2023 року № 6 

 

Список посадових осіб Корюківської міської ради,  

які проходитимуть щорічну оцінку виконання ними покладених на них 

обов’язків і завдань за підсумками 2022 року 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Підпис Дата 

1.  Савченко Олександр Миколайович                   

2.  Биков Олександр Миколайович   

3.  Барсук Олена Іванівна   

4.  Головачова Світлана Миколаївна    

5.  Крес Ірина Олександрівна   

6.  Наумчик Ірина Володимирівна   

7.  Дзюба Олена Миколаївна   

8.  Кун Алла Іванівна   

9.  Стельмах Олександр Євгенович   

10.  Лихотинська Лілія Анатоліївна   

11.  Одерій Олена Арсентіївна   

12.  Кожема Оксана Миколаївна       

13.  Музиченко Вікторія Вікторівна   

14.  Біла Антоніна Петрівна   

15.  Чалик Оксана Василівна   

16.  Лимаренко Ніна Петрівна   

17.  Кожушко Юлія Юріївна   

18.  Менська Тетяна Миколаївна   

19.  Кукуюк Оксана Леонідівна   

20.  Жменьковська Марія Михайлівна   

21.  Бабич Вікторія Сергіївна   

22.  Яковенко Вікторія  Олександрівна   

23.  Скиба Тетяна Віталіївна    

24.  Долбіна Людмила Михайлівна   

25.  Олійник Світлана Олександрівна   

26.  Кугук Альона Іванівна   



 

 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради              Ніна ЛИМАРЕНКО 

27.  Яковець Сергій Миколайович   

28.  Демяненко Ірина Віталіївна   

29.  Хижняк Наталія Олексіївна   

30.  Минко Тетяна Вікторівна   

31.  Заєць Жанна Володимирівна   

32.  Полуницька Світлана Валентинівна   


