
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

виконавчих органів Мукачівської міської ради, покладених на них 

обов’язків і завдань за 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 «Про 

затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування», Загальних методичних рекомендацій щодо 

проведення  щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування, покладених на них обов’язків та завдань, затверджених 

наказом Головного управління державної служби України від 30.06.2004 №102,   

Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

виконавчих органів Мукачівської  міської ради покладених на них обов’язків та 

завдань, затвердженого розпорядженням Мукачівського міського голови від 

02.02.2021 № 35: 

 

          1. Провести з 10 лютого по 28 лютого 2022 року щорічну оцінку 

виконання посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської ради 

покладених на них обов’язків і завдань у 2021 році. 

 2. Затвердити заходи щодо проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської ради покладених 

на них обов’язків і завдань (додаток 1). 

 3. Затвердити списки посадових осіб виконавчих органів Мукачівської 

міської ради, які: 

 1) підлягають щорічній оцінці виконання посадовими особами 

виконавчих органів Мукачівської міської ради покладених на них обов’язків і 

завдань у 2021 році (додаток 2). 

 2) не підлягають щорічній оцінці виконання посадовими особами  

виконавчих органів Мукачівської міської ради покладених на них обов’язків і 

завдань у 2021 році (додаток 3). 

 4. Затвердити графік проведення співбесід із щорічного оцінювання щодо 

виконання посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської ради 

покладених на них обов’язків і завдань у 2021 році (додаток 4 відповідно до 

якого провести зазначені співбесіди). 

 5. Службі персоналу Мукачівської міської ради: 
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1) довести дане розпорядження до відома посадових осіб виконавчих 

органів Мукачівської міської ради; 

2) координувати організацію роботи по щорічному оцінюванню 

виконання посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської ради 

покладених на них обов’язків і завдань у 2021 році.   

  6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Лендєла 

Олександра. 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій БАЛОГА 


