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Національне агентство Укра.і.ни з питань державно.і. служби

вимогА
м. ки`1.в

},_г      ,р;и,,lц}2019 р. Реєстраційний № &

про  скасування  Висновку  щодо  результатів  оцінювання  службово.і.
діяльності   заступника   керівника   секретаріату   Комітету   Верховно.і.   Ради
УкраЇни з питань аграрно.і. політики та земельних відносин данченка А.А.,
затвердженого  розпорядженням  Першого  заступника  Керівника  Апарату
Верховно.і. Ради УкраЇни від 18 ірудня 2018 року № 1881-к.

Перший заступник Керівника Апарату ВерховноЇ Ради УкраЇни
Боднар Петро Олегович

За результатами позаплановоЇ безвиЇзно.і. перевірки в Апараті Верховно.і.
Ради  УкраЇни  стану  дотримання  вимог  Закону  Укра.і.ни  «Про  державну
службу» та інших нормативно-правових актів з питань державно.і. служби під
час   оцінювання   результатів   службово.і.   діяльності   державного   службовця
данченка  А.А.,  які  викладені  у  довідці  від  о1  квітня  2019  року  №  1/19,
зокрема,

встАновлЕно:
Визначені ключові показники результативності, ефективності та якості

службово.і. діяльності данченка А.А.  не містять кількісного та/або якісного
показника (кількість,  відсоток,  кількість допустимих відхилень,  умови,  що
свідчать про якість, тощо), а мають лише загальну характеристику завдання,
що   суперечить   пункту   28   Типового   порядку   іщоведення   оцішовання
результатів    службово.і.    діяльності    державних    службовців,    затвердженого
постановою Кабінєіу Мініс'ірів УкраЇни від 23 серпня 2017 року № 640, оскільки
завдання  і  ключові  показники  повинні  відображати  кінцевий результат,  на
досяінення  якого  спрямовано  службову  діяльність  державних  службовців,
які займають посади державно.і. служби категорій «Б» і «В», вимірюватися в
кількісному та/або якісному вираженні.

Під  час   проведення   оцінювання  результатів   службово.і.  діяльності
державного службовця данченка А.А. не дотримано вимог Типового порядку
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проведення оцішовання результатів службово.і. діяльності державних сгіужбовців,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 23 серпня 2017 рокрr
№ 640, щодо визначення завдань та ключових показників, що вплинуло на
результати оцінювання службово.і. діяльності державного службовця.

Таким   чином,   висновок   щодо   результатів   оцінювання   службово.і.
діяльності   заступника   керівника   секретаріату   Комітету   ВерховноЇ   Ради
УкраЇни  з  питань  аірарно.і.  політики  та  земельних  відносин  державного
службовця  данченка А.А.,  що  містить  негативну  оцінку  за  результатами
оцінювання його службовоЇ діяльності,  суперечить законодавству в частині
реалізаці.і. іромадянами права на державну службу.

Відповідно  до  пункту  14  частини  третьоЇ  статті  13  Закону  Укра.і.ни
«Про державну службу» вимагаю:

Скасувати    Висновок    щодо    результатів    оцінювання    службовоЇ
діяльності    державного    службовця    заступника    керівника    секретаріату
Комітету Верховно.і. Ради Укра.і.ни з питань аірарно.і. політики та земельних
відносин    данченка    А.А.,    затвердженого    розпорядженням    Першого
заступника   Керівника   Апарату   ВерховноЇ   Ради   Укра.і.ни   від   18   грудня
2018   року   №    1881-к,   що   містить   негативну   оцінку   за   результатами
оцінювання його службово.і. діяльності.

Ця вимога підлягає обов'язковому виконанню.

Вимогу виконати до с,р     „z &Zд..J1 20 1 9 року.

Про виконання вимоги повідомити Національне  агентство УкраЇни з
питань  державно.і.  служби,  адреса:  м.  КиЇв,  вул.  Прорізна,  15;  контактний
номер телефону: 256 00 83.

Голова


