
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

(особового складу)

21.12.2020 №  175-к

Про преміювання керівників державної 
служби у Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації, які отримали 
відмінні оцінки за результатами оцінювання 
службової діяльності у 2020 році

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 17, 44, 52 Закону України «Про державну службу», 
Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів», від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку 
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців», на підставі розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10 грудня 2020 року № 163-к «Про затвердження 
висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності заступника 
керівника апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного 
права у 2020 році», враховуючи Положення про преміювання у Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації від 21 січня 2020 року:

1. Преміювати в розмірі 20% до посадового окладу в межах фонду 
преміювання керівників державної служби у Дарницькій районній в місті 
Києві державній адміністрації, які отримали відмінні оцінки за результатами, 
оцінювання службової діяльності у 2020 році, згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права 
преміювати підпорядкованих державних службовців, які отримали відмінні 
оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2020 році, в розмірі 
20% до посадового оюіаду в межах фонду преміювання.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Підстава: подання першого заступника киЩрк^цької районної в
місті Києві державної адміністрації Калашник^М. В..^ід Г5:сг̂ >удня 2020 року та 
від 17 грудня 2020 рою/; подання керівникаіці&рату Дарішдь^Іраішнноьв-місті
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СПИСОК
керівників державної служби у Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації, які отримали відмінні оцінки за результатами 
оцінювання службової діяльності у 2020 році, та підлягають

преміюванню

№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові керівник^Посада керівника державної служби 
державної служби

3. Списовська Євгенія Іванівна Начальник управління освіти

Начальник відділу 
управління персоналом апарату Ірина КРАВЧЕНКО



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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№

Про затвердження результатів проведення 
оцінювання службової діяльності державних службовців 
управління освіти Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації, 
які займають посади державної 
служби категорій «Б» і «В» у 2020 році

Відповідно до істатей 17, 44 Закону України «Про державну службу», 
постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження 
Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців», наказів управління освіти Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації від 06.10.2020 № 304 «Про проведення у 2020 році 
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В»», від 14.06.2017 № 195 «Про 
затвердження Положення про преміювання державних службовців управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» та з метою 
якості виконання державними службовцями поставлених завдань, а також 
прийняття рішення щодо їх преміювання, планування службової кар’єри, 
визначення потреби у професійному навчанні

1. Затвердити:
1.1. Висновки, щодо результатів оцінювання службової діяльності 

державних службовців, які займають посаду державної служби категорії “Б” або 
“В”, що додаються.

зазначенням розміру премії, що додається.

2. Сектору управління персоналу:
2.1. Долучити копію затвердженого висновку щодо результатів оцінювання 

службової діяльності державного службовця до їхньої особової справи.
2.2. Надати підсумкову інформацію щодо оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців до Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

1.2. Список державних службовців, які підлягають преміюванню із

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом управління освіти 
Дарницької районної в м. Києві 
державної адміністрації
від $Р. / / ,  20A & V- № V

СПИСОК
список державних службовців, які підлягають преміюванню за результатами

оцінювання у 2020 році

№
п/п

ГПБ Посада Кількість 
відсотків від 
посадового 

окладу
1. Кошелєва Марина 

Олександрівна
завідувач юридичного сектору 10%

2. Рєка Анжела 
Дмитрівна

начальник відділу з питань 
позашкільної освіти

10%

3. Тоскучова Наталія 
Анатоліївна

начальник відділу з питань 
загальної середньої освіти

10%

4. Семенко Ольга 
Володимирівна

начальник відділу з питань 
дошкільної освіти

10%

5. Сорока Світлана 
Анатоліївна

завідувач сектору управління 
персоналу

10%

6. Чераньова Ольга 
Олександрівна

головний спеціаліст відділу з 
питань загальної середньої освіти

10%

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА


