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KAN4, янкл_БузъкА рАЙоннА дЕряtАвнА
ро ЗПОРЯДЖЕН

м. Кам'янка-Бузъrса

АдN4rнIстрАщя

ня
xg /6'?/а/*td/,3а П//rz4 k /"p"7

Про сmворення робочоi zрупu dля
провеdення U4ОКВаРm(UllrНОZО

tlцiнювання Diя.lьносmi працiвнuкiв
mа KepiBHuKft Кам'янко-Бузькоzо ВП
Г !' FI П УK1ltti't t u .у, -Т ьв i вс ькi й о(l;tuсmi

На влlкOLiання доручення голови ЛьвiвськоТ облдержадмiнiСТРаЦiТ ВiД

] 7 0].20l 7 ,Гtil*.,,l0/6- 1J <,З j\,1етою спрl.jянF{я ,чправ",Iiнню HailioHa,ibHoT полirдiТ 1'

_'lbBiBcbKiii сlii:lзст,i )' прове.ценгti заходiв, спрямованих, на вивrIення сIаFiу

.i(}1})}.1MaHHlt tl1ll;цiвникаN{и ,теритсlрiаJlьних пiдроздiлiв полiцiТ та Тх КеРiвНИltаМИ

ttрtlнltипiв ;liя.ltьtлостi полiцiТ, визначених роздiлом lI Закону Украiни <11ро

llаrtitlнальlt\ Iii; tirliю> :

l. У-гвtlр,lrти робочу груllу д;Iя гiроведення шоквартальifогo оцiilюваНttЯ

:iiяльносТi прl.чiвНикiв та керiвниКа Кам'яНка-Бузького ВП гунП YKpaiHlr у
.Цt,rзiвськiйl tlб.lrаlтi. згiдно з додаткоrц 1.

2. Утвilllенiй робочiй групi органiзуватI. та провести роботir (до 4 all,Icila

r,tiс:яця, HacTi,lLi1oгo за звiтнrtшл) по шоквартаjiьношлу оцiнюваllЕrЮ ДiяльнОСl'i
праuiвникiв rll riерiвника Каrr'янка-Бузького I]п гунп ykparHrl у Львiвськiil
rlб.lастi вiдгttli;i.,ttо до критерi'iв оцiнювання, додатку 2.

З. Kt-ilr tроль за виконанням даного розпорядження
iHicTpaчiT Л.Височанську.

l}.l.Кирили.л
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Додаток 1

до розпорядження голови
Кам'янка-Бузъкоi
райдержадмiнiстрацiТ

', 'l ..tj a iý

вiд
J\ъ

Склад
РОбОчоi групи для проведення Iцоквартального оцiнювання дiяльностi

прачiвнлlкiв та керiвника КамОянка-Бузь,кого ВП ГУНП УкраТни у
львiвськiй областi

Керiвник ацаil]ат,у

райдержадмiнiст рацii

височанська
Любов [IeTpiBHa

Чернецька
Марiя Василiвна

lVХазяр
NIихайло Тарасович

Шульган
Вiталiй Г[етрович

Терлец\ка
роксана Василiвна

Бrlрис
IVIарОян Володим ирович

KepiBHtlK апарату Itам'янка-Бу:зькоi
ралiдержадм i Hi страцii,
голова робочоТ групи

l,оловний спецiалiст, вiддi.чr, правового
забезпечення, взасмодiТ з г]равоохорtэннI,II,,/iLt

орга нами, оборонноТ та пttэбi;riз:rцiliноТ

робот,и. запtiбiганнrt та i]иrlгJ.ценiIя коЕlупцiТ
allapaтy I'ДА, секретар робочоТ гр),пlt

заст) пник го"iови Каr.t'янка-Бу :зbKoi

р а йлер;калл.,ri н i стр ацiТ, чл е н роб очоТ групI]

голова асоrriацiТ мiсrIевих l]ад, член робочоТ
гр\ п Ir (за зго.rою)

голова tрсэмадськоi органiзачii Захисту
прав та iHTepeciB BoTHiB АТО, член робочоi
групи (за згодою) .

провlднии спецl€Lпlст вlддlлу правового
заоезпечення, взасмод11 з правоохоронними
оргаFIами, оборонноi та мобiлiзацiйноТ
роботи, запобiгання та виявлення корчпцii
апарату РДА, член робочоТ груilи

JI"IJиссl.-lанськ:а
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Щодаток 2

до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацiТ
вiд 22 Л

Критерii оцiнювання дiяльностi
праuiвникiв ltамОянка-БузькOго ВП ГУНП Украiни у Львiвськiй област'i

l. 7Щовiра ti.r jеJ€ння райогrч до працiвникiв вiддiлення полiцii.
2, Забезпе.lсння захищеностi та безпеки насе-]Iення з боку працiвникiв

вiддi;lен H.,r I lол iцiТ.

]. Гсltсlвгiitl ь ltасеJення раЙону до спiвпрацi з полii{iсlо.
lt. Задово"пеiiiст,t, населенI-iя роботою працiвникiв вiддiлен}{я полiцiI:

4.1 на.lilгодrкення контакту з полirriсю;
4.2 якiс rь :заходiв проведених полiцсю;
4.З iнсilорп,rування ш{одо ходу, розслiдування кримiнальних проваджень;
1.4 повt)дження працiвникiв полiцii.

5. PiBeHb к,.l}l!пrliТ: 5- вiдсутнi корупцiйнi прояви взага.пi, 4- практично
вiлсу,гнi ttlэояви кору,пrtiТ, З - пiдтвердження iнформаrtiТ про корупцiiтнi
llрояв1.1 iirNt&e,2 -- пiдроздiл вражений корупцiе}о, 1 - пi,цроздiл повнiстю
кор\ \tll()i; llIIiй.

б. 'Jага",iьill, ]iiticTb надани\ послуг.
7, Звiту,ваrrIIя (шомiся.]не, шоквартальне, rцорiчне) про дiялънiсть вiддiлеt+ня

по"пi rtiT llеi]L,д мiсцевою гро\,rадою,
8. Взасьrо:til, прачiвникiв вiддiлеtlня по:liцiТ з райдеркадмiгliстрацiсю.
9. Взась,rо.:il, ilрацiвнrrкiв вiддiлення полiцiТ з гроN,lадськLlNltI органiзацiямлt,
l0.CпiBrIpaLir гlо;liцейськl.iх з представникаN,lи засобiв масовоi iнфорп,rашiТ

(aKтtl Btз ic , ь вtrстr,пiв. пl,блiкаrtil"т. надання irrфорrurашiТ в соt{iальttих
Mepe*,;tx )

Критt,рiТ оцiн ювання дiяльностi
керiвника ýtам'янка-Бузького ВП ГУНП Украiни у Львiвськiй областi

l. ,]ос,гr lti,it tb IIаLiаJlьника вiддiлення полiцii для населення pa.rioH,y.

]. Задсlвс,l:iслiiсть насе-гlення роботою начальника вiддiлеlлня гrолiцiТ.
_]. Взас r,rо_li.яl гlраuiвникiв вiддiлення полiцiТ з мiсцевою гро]\1адою.
1. Iнiцiа"гиtliliсть нача.]1ьника вiддiлення полiцii у розроблеi{нi ,Ia

запроtiа*..,iсннi IlрограI\lи безiiеки населенI]я району.

l1рилriтка: ( )ir.HKti llроводиться за п'яти бальною систе\.{оIо по {iохifiому з пi,llK,t iB

lleiiтtlHt-) ( tii,,il, рiвrrя Icopvnttii. яклrлi otlittlo€Tbcя :]а окре\,1иltи оцiнrtап,: lt). де 5 - ,цуirсе

,iобрс,.4 ,,ic;il1 с. З посередtilо. ] - ttotaHo. 1 --дуже погаFIo.

Керiвник апарату
раидержадмlнIстрацll

'вiд '22 Гz2.о. Д2/?4az?
Jф /6 2 /*{r-а 
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J[.Височанська


