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Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (із 

змінами) (далі – Закон) визначає одну із підстав припинення державної 

служби – отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок 

за результатами оцінювання службової діяльності. Це передбачено в пункті 3 

частини 1 статті 87 Закону. 

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. Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.08.2017 № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

14.03.2018 № 185) затверджений Типовий порядок проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців (далі – Типовий 

порядок). 

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 

які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", здійснюється 

безпосереднім керівником державного службовця та керівником 

самостійного структурного підрозділу.  

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. 

Слід відмітити, що оцінювання проводиться поетапно: 

- визначення та перегляд завдань і ключових показників; 

- оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених Типовим 

порядком); 

- визначення результатів оцінювання та їх затвердження. 

Визначення завдань і ключових показників для державного службовця 

проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом 10 (десяти) 

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 

5 (п’яти) робочих днів з дня його виходу на роботу. У цьому пункті  

Типового порядку вказано, що 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 6 (шість) місяців. 

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 1 статті 25 Закону 

України «Про відпустки» (із змінами); 

▫ призовом на строкову військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2018-%D0%BF#n11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2018-%D0%BF#n11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w114
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#n86
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#n92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#n159
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#n159
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n272
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n295
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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. 

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі 

показників результативності, ефективності та якості, визначених з 

урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також 

дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері 

запобігання корупції. Завдання і ключові показники визначаються з 

урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, 

річного плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов’язків, 

визначених у положенні про державний орган, положенні про відповідний 

структурний підрозділ, посадовій інструкції. У разі внесення змін до 

зазначених документів завдання і ключові показники можуть переглядатися 

щокварталу згідно Типового порядку. Особа, яка визначає завдання і ключові 

показники державному службовцю, проводить моніторинг їх виконання.  

Наступний етап - оціночна співбесіда, яка 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. Під 

час оціночної співбесіди визначаються потреби у професійному навчанні та 

розглядаються пропозиції щодо завдань і ключових показників на наступний 

період. 

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 державного службовця за його заявою 

оціночна співбесіда та визначення результатів оцінювання проводяться 

раніше. 

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. 

Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його 

службової діяльності під підпис протягом 3 (трьох) календарних днів після 

проведення оцінювання. 

Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності 

затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення. 

За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або 

відмінна оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w113
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#n125
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w116
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w117
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w118
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виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, 

що виставляється з урахуванням критеріїв виставлення балів.  
 

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше 

ніж через 3 (три) місяці проводиться повторне оцінювання результатів його 

службової діяльності. 

Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання 

службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у 

порядку, визначеному статтею 11 Закону. У скарзі зазначаються зауваження 

до балів за виконання того чи іншого завдання та наводяться факти, які 

спростовують критерії, що відповідають згаданому балу. 

Державний службовець має право висловити зауваження щодо 

оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його 

особової справи. 

Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами 

оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та 

переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону. 
 

Повторне оцінювання 

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше 

ніж через 3 (три) місяці проводиться повторне оцінювання відповідно до 

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 5 (п’яти) робочих 

днів з дня ознайомлення такого державного службовця з висновком щодо 

результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну 

оцінку. Тобто застосовуються пункти 28-30 Типового порядку, де визначено 

порядок оцінювання державних службовців, які займають посади державної 

служби категорій “Б” і “В”. 

Строк виконання нових завдань і ключових показників повинен 

встановлюватися залежно від визначеної дати повторного оцінювання, але не 

менше 3 (трьох) місяців, а зміст таких завдань і ключових показників 

повинен відповідати встановленому строку. 
 

Підсумки негативного оцінювання 

У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних 

оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний 

службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини 1 статті 

87 Закону. 

У наказі (розпорядженні) про звільнення державного службовця 

вказується пункт 3 частини 1 статті 87 Закону. Зазначається : «ЗВІЛЬНИТИ 

….. у зв’язку з отриманням двох підряд негативних оцінок за результатами 

оцінювання службової діяльності, пункт 3 частини 1 статті 87 Закону 

України «Про державну службу». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w120
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w121
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#n154
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w122
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w123
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#n225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EE%F6%B3%ED%FE%E2%E0%ED#w124
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n906
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Працівником служби управління персоналом державного органу 

відповідний запис вноситься до трудової книжки державного службовця та 

зазначається у пункті 29 «Дата та підстава звільнення з посади державної 

служби» особової картки державного службовця, форма якої затверджена 

наказом Національного агентства України з питань державної служби «Про 

затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції 

щодо її заповнення» від 05.08.2016 № 156, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330 (із змінами). Відповідне 

роз’яснення здійснено Національним агентством України з питань державної 

служби у листі «Щодо надання роз'яснень окремих положень законодавства 

про державну службу» від 21.02.2018 № 1403/13-18. 

 
Додаток 7 

до Типового порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2018 р. № 185) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
від _______ 20___ р. № ___ 

 

ВИСНОВОК 

щодо результатів оцінювання службової діяльності державного  

службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В” 

Найменування державного органу   

 
Прізвище, ім’я, по 
батькові 

      Б   В 

Посад
а 

   (категорія посади) 

Найменування структурного підрозділу   

Найменування самостійного структурного 
підрозділу 

  

 

Номер 

завдання 

Досягнутий результат 

(заповнюється державним службовцем 

відповідно до показників 

результативності, ефективності та якості) 

Строк 

фактичного 

виконання 

Бал* Примітка 

     

     

     

Середній бал    

__________ 

* Виставляється безпосереднім керівником від 0 до 4 відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до 

Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців). 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ 

Висновок щодо результатів оцінювання Обґрунтування оцінки: 

Оцінка Середній бал  

  відмінна від 3,65 до 4  
 

       

 позитивна від 2,5 до 3,64   

        

 негативна від 0 до 2,49   

 

Визначені потреби у професійному навчанні 

(обрати перелік тих компетенцій, щодо яких визначено потребу у підвищенні рівня 

професійної компетентності, та деталізувати, враховуючи спеціальні вимоги до 

посади): 

 

  для категорії “Б”:       для категорії “В”: 

 знання законодавства  знання законодавства 

    

 професійні знання  професійні знання 

    

 лідерство  виконання на високому 

   рівні поставлених завдань 

 прийняття ефективних рішень  командна робота та взаємодія 

    

 комунікації та взаємодія  сприйняття змін 

    

 впровадження змін  технічні вміння 

    

 управління організацією роботи  особистісні компетенції 

 та персоналом   

 особистісні компетенції   

 

Деталізація компетенцій: 

 

 

 

 

________________________________ 

(посада безпосереднього керівника) 

________ 

(підпис) 

________________ 

(ініціали та прізвище) 

______ 

(дата) 

    

________________________________ 

    (посада керівника самостійного 

          структурного підрозділу) 

________ 

(підпис) 

________________ 

(ініціали та прізвище) 

______ 

(дата) 
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Ознайомлення державного службовця 

________ 

(підпис) 

________________ 

(ініціали та прізвище) 

______ 

(дата) 

 

 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації  

нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 


