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Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
районна державна адміністрація надає скан-копію затверджених ключових
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності
начальника юридичного відділу апарату Вінницької райдержадміністрації.
Додаток: на 2-х арк.

Заступник голови районної
державної адміністрації

Шульженко І.С., 67-60-82
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О.М.БЕГУС

ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та
якості службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”
Найменування державного органу

Вінницька районна державна адміністрація

Прізвище, ім’я, по батькові

Форостяна Ольга
Миколаївна
начальник юридичного відділу

Посада

Найменування структурного
підрозділу
Найменування самостійного
структурного підрозділу

Б
+
(категорія посади)

_______________________________________________
юридичний відділ апарату РДА
_____________________________________________

Завдання:
І +1 первинне;

Ц переглянуто за результатами

Ц І кв.

І ІII кв.

Ключові показники
Завдання (визначається
Номер
результативності,
Строк
безпосереднім керівником разом з
завдання
ефективності та
виконання
державним службовцем)
якості*
проведення
інформаційної
роботи та здійснення
заходів,
Запобігання невиконанню вимог
спрямованих на
Грудень
1
законодавства, інших
підвищення
рівня
2018 року
нормативних актів
правових знань
працівників РДА
(раз в місяць)

2

Забезпечення законності

постійний контроль
за дотриманням
Закону України
«Про державну
службу», «Про
Грудень
місцеві державні
2018 року
адміністрації» та
інших законів з боку
державних органів,
їх посадових осіб
100%

Ц іИ кв.
Завдання
змінено
(так/ні)

Здійснення усіх можливих
заходів для забезпечення
проведення позовної та
претензійної роботи

3

правильне і точне
застосування норм
законодавства у
діяльності РДА
100%
забезпечення
контролю за
претензійнопозовним
провадженням 100%
при наявності
достатніх підстав та
обгрунтованості
вимог написання та
подання усіх
необхідних
заперечень, апеляцій
та касацій

Грудень
2018 року

Грудень
2018 року

Грудень
2018 року

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання,
визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовій, та за якими оцінюватимуться результати
його службової діяльності (строк, КІЛЬКІСТК^ВД,
ількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про
якість, тощо).
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МЛ. ДЕМЧЕНКО
„ а безпосереднього Керівника

(ініціали та прізвище)

Ознайомлення державного службовця " """

О.М. Форостяна
(підпис)

(ініціали та прізвище)

