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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про атестацію посадових осіб місцевого 

самоврядування районної у місті ради та 

її виконавчих органів 

 
 

1. Відповідно до статті 17 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від  

26 жовтня 2001 року № 1440 “Про затвердження Типового положення про 

проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування”, Положення 

про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування районної у 

місті ради та її виконавчих органів, затвердженого розпорядженням голови 

районної у місті ради від 9 жовтня 2006 року № 112-р, провести у березні  

2020 року атестацію посадових осіб місцевого самоврядування районної у місті 

ради та її виконавчих органів згідно з графіком (додаток 1). 
 

2. Для організації та проведення атестації утворити атестаційну комісію у 

кількості дев’яти осіб. 
 

3. Затвердити персональний склад атестаційної комісії (додаток 2). 
 

4. Заступникові голови районної у місті ради, заступникові голови 

районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючому 

справами виконкому, керівникам виконавчих органів районної у місті ради 

забезпечити об’єктивну оцінку результатів роботи, ділових та професійних 

якостей, кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, що підлягають 

атестації. До 12 лютого 2020 року підготувати службові характеристики 

посадових осіб місцевого самоврядування, визначених у додатку 1. 
 

5. Відділу кадрової та юридичної роботи районної у місті ради (І.ДОВБНЯ) 

до 06 лютого поточного року скласти графік проведення співбесід керівників з 

посадовими особами місцевого самоврядування, що атестуються. 
 

6. Пункти 2, 3 розпорядження голови районної у місті ради від 27 січня 

2016 року № 14-р “Про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування 
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районної у місті ради та її виконавчих органів” вважати такими, що втратили 

чинність. 
 

7. Це розпорядження довести до відома посадових осіб, які атестуються, 

під підпис. 
 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної у місті ради, голову атестаційної комісії В. ВЕЛІГОРСЬКОГО. 

 

 

Голова районної у місті ради                                   Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 


