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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Нормативно-правові акти: 

1) Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015
№ 889-VIII. 

2) Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців, затверджений постановою КМУ від 23.08.2017 № 640. 

3) Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджені 
наказом НАДС 27.11.2017 № 237. 

4) Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності
державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», 
затверджені наказом НАДС від 29.08.2018 № 208-18. 

Корисні джерела: 

1) http://nads.gov.ua офіційний веб-сайт Національного агентства України з
питань державної служби. 

2) http://udl.despro.org.ua (розділ «Спільнота практик») електронна платформа -
сервіс Швейцарсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" 
DESPRO, що впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з 
питань розвитку Skat за підтримки Швейцарської Конфедерації. 

ПОНЯТТЯ ОЦІНЮВАННЯ, МЕТА, ЗАВДАННЯ 
Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем 

поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, 
планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні. 

Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, 
достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності. 

ЗАВДАННЯ І КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ
При визначенні завдань і ключових показників для кожного державного 

службовця доцільно передбачати спільну роботу безпосереднього керівника 
державного службовця (у визначених випадках керівника державної служби) та 
державного службовця. 

При визначенні пріоритетних завдань кожного структурного підрозділу 
доцільно забезпечити належну командну (спільну) роботу державних службовців у 
кожному такому підрозділі. При цьому рекомендовано брати до уваги, що 
виконання пріоритетних завдань має забезпечувати певний внесок у досягнення 
стратегічних цілей державного органу. 

http://nads.gov.ua/
http://udl.despro.org.ua/
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Службам управління персоналом рекомендується проводити навчання 
державних службовців у формі семінару або тренінгу щодо визначення завдань і 
ключових показників. 

Визначення завдань і ключових показників для кожного державного 
службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом п’яти 
робочих днів після призначення (переведення) на посаду. 

У разі відсутності державного службовця у зв’язку з відпусткою, 
відрядженням чи його тимчасовою непрацездатністю, такі завдання і ключові 
показники визначаються протягом п’яти робочих днів з дня його виходу на роботу. 

ПРАВА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
У ході процедури оцінювання державним службовцям гарантовані наступні 

права: 

1) Брати участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у їх
періодичному перегляді;

2) Аналізувати виконання визначених завдань і ключових показників;
3) Ознайомлюватися з визначеними завданнями і ключовими показниками;
4) Брати участь в оціночній співбесіді;
5) Ознайомлюватися з результатами оцінювання;
6) Оскаржувати негативну оцінку. 

СТРОКИ ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінювання проводиться щороку у жовтні – грудні за період 

з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до 
дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання. 
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УЧАСНИКИ ОЦІНЮВАННЯ 
У процедурі оцінювання (на різних етапах) беруть участь: 

- державний службовець; 

- безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду 
державної служби категорії «Б» або «В»; 

- керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), в якому 
працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» 
або «В»; 

- суб’єкт призначення; 

Служба управління персоналом надає консультативну допомогу учасникам 
оцінювання (здійснює заходи щодо організації оцінювання, у тому числі готує 
проекти наказів суб’єкта призначення про проведення оцінювання державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком 
державних службовців, оцінювання яких проводиться, та про затвердження 
результатів такого оцінювання із списком державних службовців, які підлягають 
преміюванню, та зазначенням розміру премії). 

ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ 
1) Підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про проведення

оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В», із списком державних службовців, оцінювання яких 
проводиться про проведення оцінювання державних службовців); 

2) Проведення навчання для державних службовців щодо процедури
оцінювання; 

3) Аналіз виконання визначених завдань і ключових показників, підготовка
письмового звіту про виконання завдань і ключових показників у довільній формі 
(далі – письмовий звіт) та зазначення результатів своєї діяльності у висновку щодо 
результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає 
посаду державної служби категорії «Б» або «В», за формою згідно з додатком 7 до 
Типового порядку (далі – висновок) в частині опису досягнутих результатів у розрізі 
кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання; 

4) Проведення оціночної співбесіди та заповнення безпосереднім керівником
висновку; 

5) Ознайомлення безпосереднім керівником відповідного державного
службовця з результатами оцінювання його службової діяльності; 

6) Підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про затвердження
результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають 
преміюванню, та зазначенням розміру премії. 
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НАКАЗ ПРО ОЦІНЮВАННЯ 
Проект наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних 

службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» 
рекомендовано підготувати та подати його на затвердження до 1 жовтня звітного 
року. 

Службі управління персоналом при визначенні строку проведення оцінювання 
рекомендується дотримуватися абзацу сьомого пункту 7 Типового порядку, яким 
встановлено, що строк проведення оцінювання державних службовців, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В», визначається з урахуванням того, що 
результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після 
визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців. 

Наказ про оцінювання має містити: 

- список державних службовців, оцінювання яких проводиться; 

- строк проведення оцінювання; 

- доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення 
оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В» (за потреби). 

УМОВИ ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків 

за вакантною посадою державної служби або виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою державної 
служби, яку він займає; 

Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) 
про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному 
році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців; 

Оцінювання не проводиться у двох випадках: 

1) Перебування у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати 
відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про 
відпустки»; 

2) Призов на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб
офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема 
шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії 
особливого періоду. 

Рекомендовано узгодити з керівниками до видання наказу про оцінювання: 

1) Кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику
письмового звіту (у випадку прийняття державним службовцем рішення про складання 
такого письмового звіту); 
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2) Кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику
висновку, заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного 
визначеного завдання та строку його фактичного виконання; 
3) Кінцевий строк початку та завершення проведення співбесід в державному органі;
4) Кінцевий строк подання безпосереднім керівником службі управління персоналом
висновку з підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) та відміткою про 
ознайомлення відповідного державного службовця; 
5) Кінцевий строк підготовки службою управління персоналом проекту наказу про

затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, які 
підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії. 

ОЦІНОЧНА СПІВБЕСІДА 
Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником 

самостійного структурного підрозділу (за наявності), на основі пояснень державного 
службовця про виконання завдань і ключових показників (або його письмового 
звіту). 
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НЕВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ 
Державному службовцю, що має невиконанні завдання та недосягнуті ключові 

показники, рекомендується (до співбесіди): 

- підготувати письмовий звіт, в якому обґрунтувати причини невиконання 
завдань, причини порушення строків виконання завдань; 

- дати загальну оцінку якості виконання завдань та досягнення результатів; 

- зазначити про додаткові ініціативи (за наявності) у ході виконання завдання, 
такі як пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення. 

ОПРАЦЮВАННЯ ПОЯСНЕННЯ 
З метою якісного опрацювання безпосереднім керівником поданих йому 

державним службовцем матеріалів, службі управління персоналом рекомендовано 
передбачити перерву не менше двох робочих днів між подачею державним 
службовцем висновку та проведенням оціночної співбесіди. 

У випадку, якщо чисельність державних службовців державного органу 
перевищує 100 осіб, службі управління персоналом рекомендується також 
розробити графік проведення оцінювання. 

Заповнення висновку державним службовцем 

У висновку (в частині досягнутих результатів) результати своєї діяльності 
державний службовець зазначає: 

- чітко; 
- коротко; 
- по суті; 
- обґрунтовуючи кожен окремо визначений ключовий показник 

результативності, ефективності та якості. 

Строк фактичного виконання рекомендовано зазначати до кожного 
визначеного завдання. 

Висновок державним службовцем подається: 

- в електронному вигляді (бажано); 
- безпосередньому керівнику; 
- у встановлений у відповідному наказі строк. 

ПРОЦЕДУРА СПІВБЕСІДИ 
Безпосередньому керівнику спільно з керівником самостійного структурного 

підрозділу рекомендовано проводити оціночну співбесіду індивідуально з кожним 
державним службовцем. Перед початком співбесіди безпосередньому керівнику 
рекомендовано повідомити державного службовця про загальний час та процедуру 
проведення оціночної співбесіди. 
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ОЦІНЮВАННЯ БЕЗ СПІВБЕСІДИ 
Оцінювання проводиться безпосереднім керівником та керівником 

самостійного структурного підрозділу (за наявності) без оціночної співбесіди в 
установлений строк. 

У разі відсутності у зв’язку з відрядженням або відпусткою такого державного 
службовця за його заявою оціночна співбесіда та визначення результатів 
оцінювання проводяться раніше. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ 
Потреба узгоджується безпосереднім керівником із службовцем при 

проведенні оціночної співбесіди. 

При відмінному виконанні завдань: рекомендовано приділити увагу розвитку 
компетенцій, що необхідні для зайняття посади державної служби вищого рівня 
та/або для виконання нових завдань. 

Наявні завдання, що виконані з порушенням строків виконання та/або з 
допомогою інших працівників: рекомендовано приділити увагу компетенціям, що 
допоможуть підвищити ефективність виконання державним службовцем 
покладених на нього завдань. 
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ОЦІНКА 
За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна 

оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання 
кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників. 

Безпосередньому керівнику рекомендовано виставити бали 
від 0 до 4 окремо за кожне завдання.КРИТЕРІЇ  ВИСТАВЛЕННЯ БАЛІВ 

Бал Критерії  балів 

Не підлягає 
оцінюванню 

Завдання не могло бути виконане через обставини, які об’єктивно унеможливили 
його виконання і щодо яких державний службовець не міг впливати чи 
пропонувати інший спосіб виконання завдання за умови, що про такі обставини 
своєчасно повідомлено безпосередньому керівнику і виконання завдання 
припинено за узгодженням чи за дорученням безпосереднього керівника, або 
завдання було скасоване 

“0” Завдання не виконане або в роботі порушено вимоги законодавства у сфері 
запобігання корупції 

“1” Завдання виконане частково, результати не можуть бути використані через 
необхідність суттєвого доопрацювання, до виконання завдання державний 
службовець підійшов формально, чим нівелював практичну цінність отриманого 
результату, або завдання виконане з демонстрацією неспроможності одночасного 
забезпечення на належному рівні і своєчасного виконання посадових обов’язків, 
або в роботі порушено вимоги правил етичної поведінки, або процес досягнення 
результату чи сам результат мав негативний відгук з боку користувачів, 
споживачів, співвиконавців, керівництва тощо 

“2” Завдання виконане, але з порушенням строку виконання чи/або із залученням до 
виконання завдання допомоги інших (під час виконання роботи державний 
службовець потребував надання зразків документів, допомоги у виробленні 
алгоритму роботи, аналізі нормативно-правових актів, суттєвому коригуванні 
проектів документів, проявляв низьку ініціативність, самостійність, 
недостатність знання нормативно-правових актів, вимог до підготовки 
службових документів, потребував нагадувань і високої міри контролю з боку 
керівника тощо) 

“3” Завдання виконане своєчасно, результат якого повною мірою можна використати 
у роботі. Робота проводилась ефективно з дотриманням правил етичної 
поведінки 

“4” Завдання виконане своєчасно (завчасно), результат високої якості, його 
досягнуто з високим ступенем самостійності (за необхідності командної роботи), 
ініціативності, робота проводилась ефективно, з дотриманням правил етичної 
поведінки. Під час виконання завдання державним службовцем вносилися 
пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення 
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ОЦІНКА З «НЕЗГОДОЮ» КЕРІВНИКА 
Якщо безпосередній керівник не згоден із досягнутим результатом, 

зазначеним державним службовцем у висновку, про таку незгоду та її 
обґрунтування рекомендовано зазначити безпосередньому керівнику в графі 
«Примітка». 

У висновку в графі «Примітка» безпосередньому керівнику рекомендовано 
зазначити також і інші пояснення, що дозволять обґрунтувати виставлені ним 
бали. 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ 
Керівник ознайомлює відповідного державного службовця з результатами 

оцінювання службової діяльності. 

Керівник передає службі управління персоналом висновок щодо результатів 
оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду 
державної служби категорії «Б» або «В», з підписом керівника структурного 
підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця. 

Якщо неможливо ознайомити державного службовця із результатами його 
службової діяльності - безпосередній керівник повинен передати службі 
управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової 
діяльності державного службовця для його ознайомлення у строк, визначений 
законом. 
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ПІДСУМКИ ОЦІНЮВАННЯ 
Результати оцінювання: затверджуються суб’єктом призначення! 

Ознайомити державного службовця з результатами оцінювання його 
службової діяльності - під підпис протягом трьох календарних днів після 
проведення оцінювання. 

Копія затвердженого висновку щодо результатів оцінювання службової 
діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії 
«Б» або «В», зберігається в особовій справі державного службовця. 

ПРЕМІЮВАННЯ 
Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами 

оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та 
переважного просування по державній службі. 

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником 
державної служби. 

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності 
встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних 
службовців відповідного державного органу, які отримали відмінну оцінку за 
результатами щорічного оцінювання в поточному році. 

Підстава - пункт 3 розділу ІІ Типового положення про преміювання 
державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх 
апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 
України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 30 червня 2016 року за № 903/29033, розмір премії за результатами 
щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових 
відсотках до посадового окладу для державних службовців відповідного 
державного органу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного 
оцінювання в поточному році. 

ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ 
У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж 

через три місяці проводиться повторне оцінювання відповідно до Типового 
порядку. 

НОВІ ЗАВДАННЯ І КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ  

Нові завдання і ключові показники для державного службовця, який займає 
посаду державної служби категорії «Б» або «В», визначаються відповідно до 
пунктів 28-30 Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення 
такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його 
службової діяльності, що містить негативну оцінку. 
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Підстава - положення Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і 
ключових показників результативності, ефективності та якості службової 
діяльності державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В», затверджених наказом НАДС від 27 листопада 2017 року № 
237 (в редакції наказу НАДС від 19 червня 2018 року № 148). 

Строк виконання нових завдань і ключових показників повинен 
встановлюватися залежно від визначеної дати повторного оцінювання, але не 
менше трьох місяців, а зміст таких завдань і ключових показників повинен 
відповідати встановленому строку. 

У разі успішного проходження повторного оцінювання, державному 
службовцю необхідно визначити завдання і ключові показники на новий звітний 
рік, за якими він має працювати не менше шести місяців до моменту прийняття 
наказу про проведення оцінювання. 

ОСКАРЖЕННЯ 
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 

грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС 
роз’яснює. 

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 7, частини сьомої статті 44 
Закону державний службовець має право на оскарження в установленому законом 
порядку висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його 
службової діяльності у порядку, визначеному статтею 11 Закону. 

У разі незгоди із висновком, що містить негативну оцінку за результатами 
оцінювання службової діяльності, державний службовець у місячний строк з дня, 
коли його ознайомлено з результатами оцінювання, може подати керівнику 
державної служби скаргу із зазначенням зауваження до балів за виконання того 
чи іншого завдання та фактів, які спростовують критерії згаданому балу, у 
порядку, встановленому частиною першою статті 11 Закону та пунктами 42-43 
Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 року № 640 (далі - Типовий порядок). 

Згідно з частиною сьомою статті 44 Закону та пунктом 41 Типового порядку 
висновок щодо результатів оцінювання з негативною оцінкою може бути 
оскаржений державним службовцем. Висновок щодо результатів оцінювання з 
позитивною або відмінною оцінкою оскарженню не підлягає. 

Державний службовець, який оскаржує висновок щодо результатів 
оцінювання з негативною оцінкою, може вимагати від керівника державної 
служби утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів. 

Керівник державної служби має розглянути таку скаргу у порядку, 
встановленому частинами другою та третьою статті 11 Закону. 
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Остаточна відповідь керівника державної служби за результатами розгляду 
скарги має бути надана не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги. 

Відповідно до пункту 43 Типового порядку висновок щодо результатів 
оцінювання окремого державного службовця скасовується суб’єктом призначення 
або судом. 

Не підлягає скасуванню висновок щодо результатів оцінювання, якщо 
допущені процедурні порушення, які не впливають на результати оцінювання. 

Частиною четвертою статті 11 Закону встановлено, що у разі неотримання в 
установлений частиною третьою статті 11 Закону строк (20 днів) обґрунтованої 
відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби 
державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби. 

Скарга має відповідати вимогам, встановленим Порядком розгляду 
Національним агентством України з питань державної служби або його 
територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо 
прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов 
конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і 
«В», затвердженим наказом НАДС від 19 червня 2018 року № 149 та 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2018 року за № 
811/32263 (далі - Порядок розгляду скарг), а також пунктом 43 Типового порядку. 

Пунктом 4 Порядку розгляду скарг передбачено, що скарга подається до 
НАДС або його територіального органу за місцезнаходженням державного 
органу, якого стосується оскарження. 

НАДС розглядає скарги на дії (бездіяльність) державного органу, 
юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його посадових 
осіб, а територіальні органи НАДС - державного органу, юрисдикція якого 
поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки 
Крим, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного 
значення на відповідній території. 

Скарга, подана з порушенням правил юрисдикції, передається за 
належністю до НАДС або до відповідного територіального органу в термін не 
більше п’яти днів з дня її одержання. Перебіг строку розгляду скарги починається 
з дня її реєстрації НАДС або територіальним органом, який розглядатиме скаргу 
відповідно до юрисдикції. 

Скарга надсилається поштою або передається до НАДС чи його 
територіального органу особисто заявником або через уповноважену ним особу, 
повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. 

До розгляду приймаються скарги, викладені письмово. 
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Скарга має відповідати вимогам до звернення, установленим Законом 
України «Про звернення громадян», а також обов’язково містити: 

1) назву посади, яку обіймає державний службовець; 

2) найменування державного органу чи прізвище, ім’я, по батькові та 
посаду особи, дії (бездіяльність) якого (якої) оскаржуються заявником; 

3) виклад фактів порушення прав державних службовців, якими заявник 
обґрунтовує свої вимоги, із зазначенням фактів порушення його прав або 
перешкод у їх реалізації, що підтверджують вказані обставини; 

4) рішення або копії рішень, які приймалися за зверненнями заявника 
раніше, а також копії інших документів, що можуть свідчити про порушення прав 
заявника (за наявності). 

Додатково заявник може зазначати про пов’язані зі скаргою рішення 
державних органів або судів України. 

Згідно з частиною шостою статті 11 Закону у разі, якщо негативна оцінка 
виставлена керівником державної служби, державний службовець може подати 
скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації 
безпосередньо до НАДС. 

Слід звернути увагу, що така скарга може бути подана особою, 
безпосереднім керівником якої є керівник державної служби, наприклад, керівник 
самостійного структурного підрозділу (категорія «Б») або головний спеціаліст 
(категорія «В»), який підпорядковується безпосередньо керівнику державного 
органу (керівнику апарату) тощо. 

У такому випадку скарга має бути подана та розглянута відповідно до 
Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з 
питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника 
державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 
393. 

Відповідно до пункту 8 зазначеної постанови у скарзі державного 
службовця повинно обов’язково зазначатися: 

- найменування та адреса уповноваженого органу, до якого подається 
скарга; 

- інформація про державного службовця: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- найменування посади; 

- зворотна адреса; 

- прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади керівника державної 
служби в державному органі чи державного службовця вищого органу; 
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- факти, що призвели до порушення прав державного службовця, 
встановлених Законом, керівником державної служби в державному органі чи 
державним службовцем вищого органу або створення перешкод у їх реалізації; 
вимога про проведення службового розслідування; 

- наявні у державного службовця рішення, які приймалися за результатами 
розгляду його скарг (висновки щодо проведення службових розслідувань), або їх 
копії. 

Скарга державного службовця стосовно оскарження висновку щодо 
результатів оцінювання з негативною оцінкою, виставленою державному 
службовцю безпосередньо керівником державної служби у державному органі, 
юрисдикція якого поширюється на всю територію України, подається до НАДС, а 
до територіальних органів НАДС - якщо оцінювання результатів службової 
діяльності проводилось безпосередньо керівником державної служби у державних 
органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, 
мм. Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення. 

Абзацами другим та третім частини сьомої статті 11 Закону передбачено, 
що у разі виявлення порушень прав державного службовця або створення 
перешкод у їх реалізації винні у порушенні посадові особи повинні бути 
притягнуті до відповідальності, встановленої законом. 

Порушені права державного службовця підлягають безумовному 
поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав - усуненню. 

Державний службовець має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність 
держаних органів та їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав, 
наданих йому Законом, до суду. 
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ДОДАТОК 1 

Наказ Національного агентства України  
з питань державної служби від 27 листопада 2017 року № 237 

 
Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» 

 

І. Загальні положення 

1. Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників 
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (далі - 
Методичні рекомендації), розроблені з урахуванням частини другої статті 44 
Закону України «Про державну службу», пункту 8 Типового порядку проведення 
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 
640 (далі - Типовий порядок), для використання державними органами. 

2. Методичні рекомендації пропонується застосовувати під час 
щорічного визначення та періодичного перегляду завдань і ключових показників 
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 
службовців (далі - ключові показники), які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В». 

3. Методичні рекомендації розроблено з метою надання допомоги 
службам управлінням персоналом та іншим учасникам процесу оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади 
державної служби категорій «Б» і «В» (далі - оцінювання), у плануванні й 
організації процесу визначення/перегляду завдань і ключових показників. 

4. У Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні: 

завдання державного службовця - наперед визначений, запланований для 
виконання обсяг робіт (діяльності) протягом певного періоду з очікуваним 
досягненням мети, результатів у межах посадових обов’язків (функцій) 
державного службовця; 

ключовий показник - це сукупність вимірюваних кількісних та/або якісних 
індикаторів (параметрів), які дозволяють оцінити прогрес у 

виконанні державним службовцем визначених для нього завдань. Цей 
показник застосовується в процесі оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців; 

моніторинг - процес постійного систематичного збору та аналізу 
безпосереднім керівником даних/інформації за ключовими показниками з метою 
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встановлення прогресу (ступеня) виконання завдань і визначення необхідності їх 
перегляду; 

стратегічні документи - стратегічні документи державного рівня (Стратегія 
сталого розвитку «Україна - 2020», схвалена Указом Президента України від 12 
січня 2015 року № 5/2015; Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 
2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 
квітня 2017 року № 275-р; Стратегія реформування державного управління 
України на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 24 червня 2016 року № 474-р), галузеві (секторальні) стратегії, 
стратегічні документи регіонального, місцевого рівня (стратегія розвитку 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, середньо строкові, 
довгострокові регіональні, місцеві програми соціально-економічного розвитку, 
цільові програми тощо); 

звітний період - період з 1 січня поточного року або з дати визначення 
завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про 
проведення оцінювання. 

ІІ. Визначення завдань, ключових показників 

1. Завдання та ключові показники доцільно визначати індивідуально для 
кожного державного службовця. При цьому варто брати до уваги, що на відміну 
від функції, яка може здійснюватися державним службовцем постійно, виконання 
завдання має завершуватися досягненням конкретного результату, визначеної 
мети. Вимір ступеня виконання завдання (досягнення поставленої мети) 
рекомендується здійснювати за допомогою ключових показників. 

2. Кожне завдання державного службовця рекомендується 
безпосередньо пов’язувати із стратегічними цілями, пріоритетними завданнями 
структурного підрозділу та в цілому державного органу, в якому працює 
державний службовець, з урахуванням обов’язків, прав, повноважень, 
відповідальності, що покладаються на державного службовця визначених у його 
посадовій інструкції, а також у положенні про відповідний структурний підрозділ, 
положенні про державний орган. 

3. Завдання та ключові показники рекомендується розробляти на основі 
ретельного аналізу пріоритетів, стратегічних цілей, які визначені для 

державного органу у стратегічних документах державного та регіонального 
рівня, з урахуванням компетенції відповідного структурного підрозділу, в якому 
працює державний службовець. 

4. При визначенні завдань і ключових показників для кожного 
державного службовця доцільно передбачати спільну роботу безпосереднього 
керівника державного службовця (у визначених випадках керівника державної 
служби) та державного службовця. 

5. При визначенні пріоритетних завдань кожного структурного 
підрозділу доцільно забезпечити належну командну (спільну) роботу державних 
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службовців у кожному такому підрозділі. При цьому рекомендовано брати до 
уваги, що виконання пріоритетних завдань має забезпечувати певний внесок у 
досягнення стратегічних цілей державного органу. 

6. При визначенні завдань та ключових показників рекомендується 
дотримуватися такої послідовності дій: 

 

аналіз стратегічних документів, зокрема, стратегії державного органу, плану 
пріоритетних дій (плану роботи) державного органу на рік, планів роботи з 
реалізації стратегічних документів державного, регіонального та місцевого рівнів; 

виокремлення керівником державного органу пріоритетних завдань для 
кожного структурного підрозділу та доведення змісту таких завдань до державних 
службовців у відповідних структурних підрозділах; 

розроблення державними службовцями пропозицій щодо своїх завдань, 
внесення їх на розгляд безпосереднього керівника; 

виокремлення керівником структурного підрозділу державного органу 
пріоритетних завдань для кожного державного службовця, який перебуває у його 
безпосередньому підпорядкуванні; 

обговорення й узгодження змісту завдань і ключових показників з кожним 
відповідним державним службовцем. При цьому рекомендується провести 
індивідуальну бесіду з використанням рекомендованого переліку питань (додаток 
1); 

остаточне погодження завдань і ключових показників державного 
службовця його безпосереднім керівником (у визначених випадках керівником 
державної служби); 

передача безпосереднім керівником державного службовця (у визначених 
випадках керівником державної служби) оригіналу погоджених завдань і 
ключових показників службі управління персоналом державного органу; 

зберігання копій погоджених завдань і ключових показників державним 
службовцем та його безпосереднім керівником (у визначених випадках 
керівником державної служби). 

Перед визначенням пріоритетних завдань і ключових показників для 
державного службовця рекомендується провести у кожному структурному 
підрозділі державного органу спільну зустріч (нараду, обговорення) усіх 
державних службовців, які в ньому працюють. У ході такої зустрічі (наради, 

обговорення) доцільно поінформувати державних службовців про 
пріоритетні дії державного органу, структурного підрозділу на наступний рік. 

7. Відповідно до пункту 11 Типового порядку визначення завдань і 
ключових показників для кожного державного службовця проводиться у грудні 
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року, що передує звітному, або протягом п’яти робочих днів після призначення 
(переведення) на посаду. 

У разі відсутності державного службовця у зв’язку з відпусткою, 
відрядженням чи його тимчасовою непрацездатністю, а також у випадках, 
визначених пунктом 6 Типового порядку, такі завдання і ключові показники 
визначаються протягом п’яти робочих днів з дня його виходу на роботу. 

8. Відповідно до пункту 30 Типового порядку завдання і ключові 
показники визначаються: 

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії 
«Б» та обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів або 
прирівняні до них посади, - керівником державної служби; 

державним службовцям, які займають інші посади державної служби 
категорій «Б» і «В», - безпосереднім керівником за погодженням з керівником 
самостійного структурного підрозділу (якщо він не є безпосереднім керівником 
такого державного службовця). 

Абзацом другим пункту 29 Типового порядку передбачено, що завдання 
погоджуються безпосереднім керівником після їх обговорення з державним 
службовцем. 

Приклади заповнення завдань державний службовців та ключових 
показників наведено у додатках 2 та 3 до Методичних рекомендацій. 

9. Службам управління персоналом рекомендується проводити навчання 
державних службовців у формі семінару або тренінгу щодо визначення завдань і 
ключових показників. 

ІІІ. Зміст завдань та ключових показників 

1. Завдання і ключові показники доцільно вимірювати в кількісному 
та/або якісному вираженні, відображаючи кінцевий результат, на досягнення 
якого спрямовано службову діяльність державних службовців, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В». 

2. Відповідно до пункту 12 Типового порядку кожному державному 
службовцю встановлюється від трьох до п’яти завдань на період, що підлягає 
оцінюванню. 

При визначенні кількості таких завдань рекомендовано враховувати: 

зміст, кількість пріоритетних завдань визначених для структурного 
підрозділу, в якому працює державний службовець; 

обов’язки, права, повноваження, відповідальність, що покладені на 
державного службовця; 

період, який працює на відповідній посаді державний службовець; 
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зміст роботи, яку виконує державний службовець, окремі повноваження 
(функції) можуть бути або ідентичними для декількох державних службовців, або 
перетинатися. 

Завдання кожного державного службовця рекомендується пов’язувати із 
пріоритетами структурного підрозділу та стратегією/пріоритетами діяльності 
відповідного державного органу. 

3. Ключові показники рекомендовано встановлювати з метою 
подальшого їх застосування для оцінювання (виміру) ступеня (повноти) 
виконання завдань та забезпечення можливості виміру ступеня виконання 
відповідного завдання. 

4. При визначенні ключових показників доцільно використовувати такі 
рекомендації: 

для кожного завдання визначається не більше п’яти ключових показників; 

уникати нагромадження необгрунтовано великої кількості ключових 
показників, оскільки це може призвести до обтяження (перевантаження) самого 
процесу моніторингу виконання завдань і оцінювання результатів службової 
діяльності; 

при формулюванні ключових показників (їх змісту) користуватись БМАКТ-
критеріями (додаток 4). 

ІV. Моніторинг виконання та перегляд (уточнення) завдань, ключових 
показників 

1. Безпосередньому керівнику державного службовця рекомендується 
забезпечити систематичний моніторинг стану виконання завдань і досягнення 
ключових показників. З цією метою кожному керівнику структурного підрозділу 
та відповідно керівнику державної служби доцільно розробити систему 
моніторингу, яка б включала збір, аналіз і використання даних/інформації про 
стан досягнення ключових показників кожного державного службовця, який 
перебуває у підпорядкуванні. При цьому варто врахувати, що моніторинг 
забезпечує відслідковування прогресу у виконанні завдань (наскільки державний 
службовець просувається у досягненні ключових показників), на відміну від 
оцінювання, яке визначає наскільки результат вже досягнуто і завдання виконано 
відповідно до запланованого. 

2. Дані моніторингу можуть бути підставою для корегування, уточнення 
ключових показників та/або завдань державного службовця. 

Підставою для корегування, уточнення можуть бути зовнішні обставини, 
фактори (внесення змін до стратегічних документів державного та/або 
регіонального рівня, положення про відповідний державний орган), які 
унеможливлюють не залежно від зусиль, можливості державного службовця 
досягти запланованого. Разом з тим низька виконавська дисципліна, невміння 
державного службовця не можуть бути підставами для корегування, уточнення 
завдань, ключових показників. 
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3. Результати моніторингу не рекомендується розглядати як результати 
оцінювання і, таким чином, бути використаними для застосування 
дисциплінарних стягнень. Вони, в першу чергу, можуть розглядатись як засіб 
виявлення незадовільного стану, прогалин, відставання у часі для подальшого 
ухвалення рішень щодо виправлення поточного стану. 

4. Безпосередньому керівнику та у відповідних випадках керівнику 
державної служби рекомендується щоквартально проводити бесіду з державним 
службовцем, який перебуває у його підпорядкуванні, з метою з’ясування стану 
виконання завдань і досягнення ключових показників, причин відставання або 
незадовільного стану досягнення ключових показників. 

5. Підставою для внесення змін до змісту, переліку завдань і ключових 
показників може бути, зокрема: 

зміна пріоритетів та стратегічних цілей державного органу, річного плану 
роботи державного органу; 

визначення нових стратегічних цілей державного органу у відповідності до 
нових (змінених) стратегічних документів; 

ухвалення нових чи зміна чинних стратегічних документів державного 
та/або регіонального, місцевого рівнів; 

зміна завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про 
державний орган, положенні про відповідний структурний підрозділ, посадовій 
інструкції. 
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  
питань для проведення співбесіди безпосереднім керівником з 

державним службовцем під час визначення завдань і ключових 
показників 

У процесі обговорення змісту завдань та ключових показників державному 
службовцю та його безпосередньому керівнику необхідно з’ясувати спільне 
розуміння пріоритетних задач структурного підрозділу на наступний рік, 
можливість відповідного внеску (здійснивши конкретні дії) в загальні результати 
роботи державного органу (в залежності від повноважень, прав, обов’язків 
державного службовця, доклавши певних зусиль). 

Результати співбесіди покликані допомогти виокремити пріоритетні 
завдання для державного службовця та розробити ключові показники. 

Рекомендується послуговуватися таким переліком питань, який не є 
вичерпним: 

1. Які пріоритетні задачі структурного підрозділу стосуються 
безпосередньо Вас, враховуючи Ваші посадові обов’язки? 

2. Яким чином виконання Вами своїх посадових обов’язків 
забезпечуватиме виконання тієї чи іншої пріоритетної задачі нашого структурного 
підрозділу? 

3. Що для Вас може бути пріоритетним у наступному році? Яким 
пріоритетним задачам структурного підрозділу, стратегічним цілям державного 
органу це відповідає? 

4. Які завдання для себе на наступний рік Ви можете визначити? Які 
зусилля Ви маєте докласти (що конкретно зробити) та скільки часу буде потрібно, 
щоб виконати ці завдання? 

5. Чи існують і які саме передумови, застереження, які необхідно 
врахувати для забезпечення виконання завдань та досягнення ключових 
показників? Які існують потенційні загрози невиконанню запланованого? Як ці 
загрози можна упередити? 

6. Які конкретно ключові показники Ви можете визначити, щоб 
розуміти, що завдання Вами виконано? Наскільки ці ключові показники 
відповідають SMART-критеріям? 
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ДОДАТОК 2 

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 
29.08.2018 року № 208-18 

 
Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» 
і «В» 

 
І. Загальні положення 

1. Ці Методичні рекомендації розроблено з урахуванням статті 44 
Закону України «Про державну службу» (далі - Закон), Типового порядку 
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 
640 (зі змінами) (далі - Типовий порядок). 

2. Ці Методичні рекомендації рекомендується застосовувати у своїй 
роботі службам управління персоналом державних органів та іншим учасникам 
процедури проведення оцінювання результатів службової діяльності (далі - 
оцінювання) державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В». 

3. Ці Методичні рекомендації пропонується застосовувати під час 
складання звітів, заповнення висновків, оціночної співбесіди, визначення та 
затвердження результатів оцінювання державних службовців, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В». 

4. Учасниками оціночної співбесіди, визначення та затвердження 
результатів оцінювання державних службовців, які займають посади державної 
служби категорій «Б» і «В», можуть вважатися: 

державний службовець; 

безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду 
державної служби категорії «Б» або «В»; 

керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), в якому 
працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії 
«Б» або «В»; 

суб’єкт призначення; 

служба управління персоналом. 

5. Відповідно до пункту 31 Типового порядку, у разі відсутності або 
тимчасової відсутності безпосереднього керівника державного службовця, який 
займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», функції такого керівника 
на усіх етапах оцінювання виконує керівник вищого рівня. 
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5. Відповідно до пункту 9 Типового порядку, оцінювання проводиться 
щороку у жовтні - грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення 
завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про 
проведення оцінювання. 

6. Рекомендований алгоритм дій при проведенні оцінювання: 

1) підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про проведення 
оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В», із списком державних службовців, оцінювання яких 
проводиться (далі - наказ (розпорядження) про проведення оцінювання державних 
службовців); 

2) проведення навчання для державних службовців щодо процедури 
оцінювання; 

3) аналіз виконання визначених завдань і ключових показників, 
підготовка письмового звіту про виконання завдань і ключових показників у 
довільній формі (далі - письмовий звіт) та зазначення результатів своєї діяльності 
у висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного 
службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», за 
формою згідно з додатком 7 до Типового порядку (далі - висновок) в частині 
опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку 
його фактичного виконання; 

4) проведення оціночної співбесіди та заповнення безпосереднім 
керівником висновку; 

5) ознайомлення безпосереднім керівником відповідного державного 
службовця з результатами оцінювання його службової діяльності; 

6) підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про затвердження 
результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають 
преміюванню, та зазначенням розміру премії. 

ІІ. Прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання 
державних службовців 

1. Відповідно до абзацу восьмого пункту 4 Типового порядку служба 
управління персоналом державного органу, в якому працює державний 
службовець, надає консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснює 
заходи щодо організації оцінювання, у тому числі готує проекти наказів суб’єкта 
призначення про проведення оцінювання державних службовців, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком державних службовців, 
оцінювання яких проводиться, та про затвердження результатів такого 
оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та 
зазначенням розміру премії. 

2. З метою належної підготовки до проведення оцінювання в 
державному органі, службам управління персоналом рекомендується підготувати 
проект наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних 
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службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» та подати 
його на затвердження до 1 жовтня звітного року. 

3. Відповідно до абзаців першого-четвертого пункту 7 Типового 
порядку, про проведення оцінювання суб’єктом призначення приймається наказ 
(розпорядження), у якому зазначається: 

список державних службовців, оцінювання яких проводиться; 

строк проведення оцінювання; 

доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення 
оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В» (за потреби). 

4. Службі управління персоналом при підготовці списку державних 
службовців, оцінювання яких проводиться, рекомендовано враховувати вимоги 
пунктів 5, 6 Типового порядку, а саме: 

1) оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання 
обов’язків за вакантною посадою державної служби або виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою 
державної служби, яку він займає; 

2) оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу 
(розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній 
посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців; 

3) оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу 
(розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у 
зв’язку з: 

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати 
відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про 
відпустки»; 

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема 
шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час 
дії особливого періоду. 

5. Службі управління персоналом при визначенні строку проведення 
оцінювання рекомендується дотримуватися абзацу сьомого пункту 7 Типового 

порядку, яким встановлено, що строк проведення оцінювання державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», 
визначається з урахуванням того, що результати службової діяльності 
безпосередніх керівників оцінюються після визначення результатів оцінювання 
підпорядкованих їм державних службовців. 
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6. Службі управління персоналом рекомендується узгодити з 
керівником державної служби та керівниками самостійних структурних 
підрозділів: 

1) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому 
керівнику письмового звіту (у випадку прийняття державним службовцем 
рішення про складання такого письмового звіту); 

2) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому 
керівнику висновку, заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі 
кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання; 

3) кінцевий строк початку та завершення проведення співбесід в 
державному органі; 

4) кінцевий строк подання безпосереднім керівником службі управління 
персоналом висновку з підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) 
та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця; 

5) кінцевий строк підготовки службою управління персоналом проекту 
наказу про затвердження результатів оцінювання із списком державних 
службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії. 

З метою якісного опрацювання безпосереднім керівником поданих йому 
державним службовцем матеріалів, службі управління персоналом рекомендовано 
передбачити перерву не менше двох робочих днів між подачею державним 
службовцем висновку та проведенням оціночної співбесіди. 

У випадку, якщо чисельність державних службовців державного органу 
перевищує 100 осіб, службі управління персоналом рекомендується також 
розробити графік проведення оцінювання, з урахуванням рекомендацій цього 
пункту. 

7. У разі виникнення потреби у додаткових дорученнях, необхідних для 
організаційного забезпечення проведення оцінювання в державному органі, 
службі управління персоналом рекомендовано узгодити такі доручення не лише з 
керівником державної служби, а й з керівниками самостійних структурних 
підрозділів. 

Наприклад, у разі проведення навчання державних службовців щодо 
процедури оцінювання в державному органі, службі управління персоналом 
рекомендується узгодити з керівниками самостійних структурних підрозділів дату 
(дати) проведення такого навчання. 

8. Службі управління персоналом під час проведення навчання щодо 
процедури оцінювання рекомендовано довести до відома державних службовців 
інформацію про: 

етапи проведення оцінювання, 

строки проведення оцінювання; 
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подання державним службовцем заяви про проведення оціночної співбесіди 
та визначення результатів оцінювання раніше визначеного строку, встановленого 
в наказі, якщо він припадає на період відрядження або відпустки цього 
державного службовця; 

порядок підготовки пояснень, письмового звіту та заповнення висновку в 
частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та 
строку його фактичного виконання; 

ознайомлення з результатами оцінювання державного службовця; 

проведення повторного оцінювання та оскарження результатів оцінювання. 

ІІІ. Проведення оціночної співбесіди 

1. Відповідно до пункту 8 Типового порядку оцінювання проводиться на 
підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов’язків 
державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної 
поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції. 

2. Відповідно до абзацу першого пункту 32 Типового порядку оціночна 
співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного 
структурного підрозділу (за наявності) на основі пояснень державного службовця, 
який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», про виконання 
завдань і ключових показників або його письмового звіту, що подається у 
довільній формі. 

Державним службовцям рекомендовано самостійно визначитися щодо 
потреби підготовки та подання безпосередньому керівнику письмового звіту або 
лише надання усних пояснень при проходженні оціночної співбесіди. 

3. Державному службовцю, який має невиконані завдання та ключові 
показники, рекомендовано підготувати письмовий звіт, в якому обґрунтувати 
причини невиконання завдань, причини порушення строків виконання завдань, а 
також дати загальну оцінку якості виконання завдань та досягнення результатів. У 
такому звіті державному службовцю рекомендовано також зазначити про 
додаткові ініціативи (за наявності) у ході виконання завдання, такі як пропозиції 
щодо інших документів або їх удосконалення. 

4. Відповідно до абзацу першого пункту 33 Типового порядку 
державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або 
«В», зазначає результати своєї діяльності у висновку щодо результатів 
оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду 
державної служби категорії «Б» або «В», за формою згідно з додатком 7 до 
Типового порядку в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного 
визначеного завдання та строку його фактичного виконання. 

Досягнуті результати рекомендовано зазначати чітко, коротко та по суті, 
обґрунтовуючи кожен окремо визначений ключовий показник результативності, 
ефективності та якості (далі - ключові показники). 
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Строк фактичного виконання рекомендовано зазначати до кожного 
визначеного завдання. 

5. У разі, якщо завдання та ключові показники переглядалися, у 
висновок вноситься остання редакція визначених за результатами перегляду 
завдань та ключових показників. 

6. Такий висновок державному службовцю рекомендовано подати 
безпосередньому керівнику в електронному вигляді у встановлений у 
відповідному наказі строк. 

7. Пояснення державного службовця, який займає посаду державної 
служби категорії «Б» або «В», про виконання завдань і ключових показників 
рекомендовано відбирати усно під час проведення оціночної співбесіди. 

У таких поясненнях державному службовцю рекомендовано зосередити 
увагу на моментах, що не висвітлені у поданому ним висновку. 

8. Безпосередньому керівнику перед оціночною співбесідою 
рекомендовано переглянути визначені державному службовцю завдання і ключові 
показники на звітний період та результати моніторингу виконання цих завдань 
протягом звітного періоду (за наявності) з метою виявлення завдань, що не могли 
бути виконані через обставини, які об’єктивно унеможливили їх виконання і на 
які державний службовець не міг впливати, чи пропонувати інший спосіб 
виконання завдань за умови, що про такі обставини своєчасно повідомлено 
безпосереднього керівника і виконання завдань за його погодженням чи 
дорученням припинено або завдання скасовано. 

9. У разі, якщо державним службовцем не подано письмового звіту, а 
заповнений висновок в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного 
визначеного завдання та строку його фактичного виконання не підтверджує факт 
виконання завдання, безпосередньому керівнику рекомендовано при підготовці до 
співбесіди підготувати перелік запитань для уточнення інформації щодо 
фактичного виконання завдань та ключових показників і підстав, що зумовили 
його невиконання. 

10. Безпосередньому керівнику спільно з керівником самостійного 
структурного підрозділу рекомендовано проводити оціночну співбесіду 
індивідуально з кожним державним службовцем. 

Перед початком співбесіди безпосередньому керівнику рекомендовано 
повідомити державного службовця про загальний час та процедуру проведення 
оціночної співбесіди. 

11. Відповідно до абзацу другого пункту 32 Типового порядку, у разі 
коли у визначений строк проведення оцінювання державний службовець, який 
займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», відсутній на роботі, 
оцінювання проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного 
структурного підрозділу (за наявності) без оціночної співбесіди в установлений 
строк або у разі відсутності у зв’язку з відрядженням або відпусткою такого 
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державного службовця за його заявою оціночна співбесіда та визначення 
результатів оцінювання проводяться раніше. 

12. При проведенні оціночної співбесіди безпосередньому керівнику 
рекомендовано узгодити з державним службовцем потреби у його професійному 
навчанні. 

Якщо державний службовець продемонстрував відмінне виконання 
визначених завдань та ключових показників, рекомендовано приділити увагу 
розвитку тих компетенцій, що необхідні для зайняття посади державної служби 
вищого рівня та/або для виконання нових завдань. 

Якщо державний службовець має завдання, що виконані з порушенням 
строків виконання та/або з допомогою інших працівників, рекомендовано 
приділити увагу тим компетенціям, що допоможуть підвищити ефективність 
виконання державним службовцем покладених на нього завдань. 

13. Такі потреби рекомендовано визначати за формою згідно з додатком 7 
до Типового порядку, обравши перелік тих компетенцій, що потребують 
удосконалення. Рекомендовано обирати обмежену кількість компетенцій, тобто 
лише ті, які є дійсно істотними для посади державного службовця. 

Такі компетенції рекомендовано деталізувати, враховуючи спеціальні 
вимоги до посади державного службовця. 

14. За результатами оціночної співбесіди безпосередньому керівнику та 
державному службовцю рекомендовано обговорити також пропозиції щодо 
завдань і ключових показників на наступний період. 

ІV. Визначення результатів оцінювання та їх затвердження 

1. Відповідно до абзацу другого пункту 33 Типового порядку за 
результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка 
з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного 
визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляється з 
урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 4 до Типового 
порядку. 

2. Безпосередньому керівнику рекомендовано виставити бали від 0 до 4 
окремо за кожне завдання відповідно до критеріїв виставлення балів, визначених 
у додатку 4 до Типового порядку. 

У разі, якщо безпосередній керівник не згоден із досягнутим результатом, 
зазначеним державним службовцем у висновку, про таку незгоду та її 
обґрунтування рекомендовано зазначити безпосередньому керівнику в графі 
«Примітка». 

У висновку в графі «Примітка» безпосередньому керівнику рекомендовано 
зазначити також і інші пояснення, що дозволять обґрунтувати виставлені ним 
бали. 
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3. Відповідно до абзацу третього пункту 33 Типового порядку 
безпосередній керівник ознайомлює відповідного державного службовця з такими 
результатами у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», 
після цього передає службі управління персоналом висновок щодо результатів 
оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду 
державної служби категорії «Б» або «В», з підписом керівника структурного 
підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця. 

4. Згідно з абзацом четвертим пункту 33 Типового порядку, у разі 
неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у 
зв’язку з його відсутністю безпосередній керівник передає службі управління 
персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності 
державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або 
«В», для ознайомлення такого державного службовця у строк, визначений 
законом. 

5. Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону державного 
службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності 
під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання. 

6. Відповідно до частини восьмої статті 44 Закону державний службовець 
має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової 
діяльності, які долучаються до його особової справи. 

7. Службі управління персоналом рекомендовано підготувати проект 
наказу про затвердження результатів оцінювання зі списком державних 
службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії у строки, 
визначені у наказі (розпорядженні) про проведення оцінювання державних 
службовців. 

8. Згідно із частиною дев’ятою статті 44 Закону отримання державним 
службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є 
підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі 
відповідно до Закону. 

9. Згідно із абзацом третім частини п’ятої статті 52 Закону встановлення 
премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби 
відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному 
державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової 
організації (за наявності). 

Відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу ІІ Типового положення про 
преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних 
органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства 
соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033, розмір премії 
за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в 
однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців 
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відповідного державного органу, які отримали відмінну оцінку за результатами 
щорічного оцінювання в поточному році. 

10. Відповідно до пункту 34 Типового порядку результати оцінювання 
затверджуються суб’єктом призначення. 

11. Відповідно до пункту 35 Типового порядку копія затвердженого 
висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного 
службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», 
зберігається в особовій справі державного службовця. 

V. Повторне оцінювання 

1. Відповідно до пункту 37 Типового порядку, у разі отримання 
державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці 
проводиться повторне оцінювання відповідно до Типового порядку. 

2. Відповідно до пункту 39 Типового порядку нові завдання і ключові 
показники для державного службовця, який займає посаду державної служби 
категорії «Б» або «В», визначаються відповідно до пунктів 28-30 Типового 
порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення такого державного 
службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, 
що містить негативну оцінку. 

3. При визначенні нових завдань та ключових показників рекомендовано 
використовувати положення Методичних рекомендацій щодо визначення завдань 
і ключових показників результативності, ефективності та якості службової 
діяльності державних службовців, які займають посади державної служби 
категорій «Б» і «В», затверджених наказом НАДС від 27 листопада 2017 року  
№ 237 (в редакції наказу НАДС від 19 червня 2018 року № 148). 

4. Службі управління персоналом рекомендовано розробити проект 
наказу (розпорядження) про проведення повторного оцінювання, в якому 
передбачити: 

список державних службовців, повторне оцінювання яких проводиться; 

строк проведення повторного оцінювання (із зазначенням строків подання 
державним службовцем безпосередньому керівнику письмового звіту, висновку, 
заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного 
визначеного завдання та строку його фактичного виконання, проведення співбесід 
та подання безпосереднім керівником службі управління персоналом висновку з 
підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) та відміткою про 
ознайомлення відповідного державного службовця); 

доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення 
повторного оцінювання (за потреби). 

5. Відповідно до пункту 40 Типового порядку строк виконання нових 
завдань і ключових показників повинен встановлюватися залежно від визначеної 
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дати повторного оцінювання, але не менше трьох місяців, а зміст таких завдань і 
ключових показників повинен відповідати встановленому строку. 

У зв’язку з цим при підготовці відповідного наказу службі управління 
персоналом рекомендовано врахувати, що після проведення повторного 
оцінювання та у разі успішного його проходження, державному службовцю 
необхідно визначити завдання і ключові показники на новий звітний рік, за якими 
він має працювати не менше шести місяців до моменту прийняття наказу про 
проведення оцінювання. 

6. Безпосередньому керівнику рекомендовано здійснювати постійний 
моніторинг стану виконання державним службовцем нових завдань і ключових 
показників, а у разі потреби надавати йому роз’яснення. 

7. При проведенні оціночної співбесіди рекомендовано дотримуватися 
пунктів 4-7, 9-11 розділу ІІІ цих Методичних рекомендацій. 

8. При визначенні результатів повторного оцінювання, безпосередньому 
керівнику рекомендовано дотримуватися вимог пунктів 1-5 розділу IV цих 
Методичних рекомендацій. 

9. За результатами повторного оцінювання службі управління 
персоналом рекомендовано підготувати проект наказу (розпорядження) про 
затвердження результатів такого оцінювання та подати його на затвердження 
суб’єкту призначення. 

10. Відповідно до частини сьомої статті 44 Закону висновок, що містить 
негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути 
оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 Закону. 
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