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Порядок
проведення першого туру щорiчного Всеукраiнського конкурсу

"Крuщий державний службовець" в Головному управлiннi
статистики в Iвано-Франкiвськiй областi у 20l8 роцi

1. Цей порядок визначае механiзм проведення шдорiчного
всеукраiнського конкурсу "кращий державний службовець" (далi - Конкурс)
серед державних службовцiв в Головному управлiннi статистики у 201 8 роцi.

2. Метою проведення Конкурсу е зростання професiоналiзму,
вiдкритостi, iнституцiйноТ спроможностi державноi служби, пiдвищення iT

авторитету шляхом узагаJIьнення досвiду роботи кращих державних
службовцiв.

3. Основними завданнями Конкурсу е:

виявлення та заохочення найбiльш професiйно пiдготовлених
Державних службовцiв, якi успiшно та iнiцiативно виконують службовi
обов'язки, мають органiзаторськi здiбностi, що rрунтуються на сучасних
знаннях;

удосконаJIення знань i професiйного рiвня державних службовцiв;
створення умов для кар'ерного зростання державних службовцiв;
сприяння пiдвищенню ефективностi роботи з громадянами;
вплив на формування суспiльноi думки щодо престижу державноI

служби;
виховання у державних службовцiв почуття шанобливого ставлення до

своеi професii, основних принципiв державноi служби.

4. Конкурс проводиться у номiнацiях:
"Крuщий керiвник" (беруть участь державнi службовцi категорiТ "Б");
"Крuщий спецiалiст" (беруть участь державнi службовцi категорiТ "В").

5. У Головному управлiннi статистики органiзацiю проведення першого
туру Конкурсу здiйснюе Органiзацiйний KoMiTeT iз проведення першого туру
щорiчноiо Всеукраiнського конкурсу "Крuщий державний службовецъ" серед



державних службовцiв Головного управлiння статистики в Iвано-Франкiвськiйобластi (далl - Оргкомiтет), .*uд 
"*о"о 

зчлтверджений наказом Головного
управлiння статистики вiд l5.02.20l8 ЛЬ20.

6. МетодичIlо-консультативне забезПечення проведення першого туруКонкурсУ покJIадаеться на Органiзацiйний KoMiTe" i. ;р.;;;;rr-ffiо.о .урущорiчногО ВсеукраiЪського коЕкурсу "Кращий державний сrryжбовець'' середдержавциХ службовцiВ органiВ державноi статистикИ ЩеjжстатУ (далi _Оргкомiтет .Щержстаry).

7. У KoHKypci можу.ть брати yracTb державнi службовцi, що належать докатегорiй посад.Ъ'' та ''В'' iп,ruror" iru*,
у номiнацii "Кращий керiвник" - загальний стаж державноi служби неменше трьох poKiB, iз них на керiвних посадах Ее менш як один piK;
у номiuацii "КращиЙ спецiмiст" - загальний ."u* о"р*uЪноi служби неменш як два роки.
У KoHKypci можутъ брати

дисциплiнарних стягнень.
участь державнi службовцi, якi не мають

8, Вiдбiр державних службовцiв для участi в першому Typi Конкурсуздiйснюеться з урахуванням таких критерiтв:

1) у номiнацii ''Кращий керiвник'':
рiвенъ професiйноi компетентностi, якостi лiдера;
здатнiсть до креативного мислення, прийняття ефективних рiшенъ унестаНдартнИх ситуацiях, застосУваннЯ iнновацiйних пiдходi" у роботi;комунiкабелЬнiстъ, викорИстаннЯ сучасНих методiв управлiння;ефективнiсть дiяльностi керiвника та результати роботи колективупiдпорядкованого пiдроздiпу;
piBeHb координацii керiвником дiяльностi пiдпорядкованих пiдроздiлiв таспiвпрацi з iншими пiдроздiлами;
оцiнка роботи керiвника споживачами послуг;
ролЬ керiвнИка В мор€lJIЬно-псИхологiЧномУ клiматi колективу;
ставлення колективу до особистих та професiйних якостей керiвника;
2) у номiнацii "Кращий спецiалiст'':
piBeHb професiйнот компетентностi, аналiтичнi здiбностi;
здатнiстъ до самоосвiти.,
комунiкабельнiстъ, умiння працювати
ерудованiсть;
якlсть пlдготовлених документiв, виконавська дисциплiна;
навички роботи з персон€IJIъним комп'ютером;
наявнiстъ унесених пропозицiй щодо оптимiзацiт дiялъностi
(органу);

ролъ спецiалiста в загаJIъних результатах роботи пiдроздiлу
рlвень авторитету в колективi;

в командi;

пlдроздlлу

(органу);



ставлення колективу до особистих та професiйних якФтей спецiалiста.

9. Для участi у першому Typi Конкурсу державнi слрбовшi подають
секретарю Оргкомiтету:

заяву про участь на iм'я голови Оргкомiтету;
копiю особовоТ картки державного службовця за встановленопо зрЕВка;

подання керiвника структурного або вiдокремленого пiлрозлiлу на iм'я
голови Оргкомiтету, погоджене з головою профспiлковоi органiзацii;

за бажанням претендента iншi матерiали (публiкачiТ в прсi, листи
громадян, колективiв iз оцiнкою дiяльностi претендента тощо).

10. Оргкомiтет на пiдставi поданих документiв приймае рiшення щодо
ylacTi державних службовцiв у першому Typi Конкурсу, яке оформляеться
протоколом за пiдписом голови, членiв та секретаря ОргкомiтетУ, про що
iнформус державних службовцiв або надсилас iм обЦрунтоваIIу вiдшову.

Пiдставою для вiдмови е оформленi ненЕшежним чином документи
претендента, передбаченi цим порядком, або вiдсутнigтъ оIФемж iз них, а
також установлена в них недостовiрна iнформацiя.

1 1. За умовами першого туру Конкурсу передбачаеться:
проведення комплексного тестування на знання Конституuii УкраiНИ,

законодавства про державну слу*бу, специфiки функцiон{lльших повноМЖеНЬ
Головного управлiння статистики, посадових обов'язкiв дер:кавнопо сJг}ryсбОВIЦ;

виконання практичних завдань щодо:
- складання дiлового документа,
- володiння персонаJIьним комп'ютером.

12. Перший тур Конкурсу проводиться у два етапи:
I-il етап: виконання конкурсних завдань )rчасниками Концурсу та

визначення переможцiв i лауреатiв у двох номiнацiях в Головному упраВЛiННi
статистики;

2-й етап: виконання конкурсних завдань переможцями першопо етапУ та
визначення переможцiв i лауреатiв у кожнiй номiнацii в цiлому в орГаНzlХ

державноi статистики.

13. Складання та затвердження конкурсних завдань, а також сВоеЧасНе

доведення ix до Оргкомiтету покладаеться на Оргкомiтет .Щежстату. Оргкомiтет
Головногого управлiння статистики несе вiдповiдапънiсть та збереженнrt
конфiденцiйностi змiсту конкурсних завдань.

14. Завдання виконуються на комп'ютерi. Паперовi версii виконаних
завдань вiзуються конкурсантами на кожному аркушi.

Виконання учасниками Конкурсу завдань здiйснюеться в присутносТi не

менше 2lЗ членiв Оргкомiтету.
На виконання завдань вiдводиться не менше 60 хвилин.
Кожне виконане завдання оцiнюеться за п'ятибальною шк€lJIоЮ.



15. Визначення переможцiв i лауреатiв першого етаIry в кожнiй номiнацii
здiйснюеться на засiданнях Оргкомiтеry шляхом простого голосування.

_ ПереможЦями у кожнiй номiнацii Конкурсу вважЕIються учасникио якi
посiлИ першi мiсця, лауреатамИ - )ласники, якi посiлИ лру." ,u,р.rе мiсця.

РiшеннЯ Оргкомiтеry про пiдбиття пiдсумкiв та визначеЕIuI переможцiв i
лауреатiв Конкурсу пiдписуеться yciMa присутнiми на засiданrrях,л"нчми.

lб. ОргкомiТет у триденний TepMiH iз моменry визЕачення переможцiв
першого етапу направляе до Оргкомiтету ,Щержстаry копiТ Bcix документiв
переможцiв, передбачених цим порядком, разом iз копiями ycix виконаних
переможцями завдань, а також другий примiрник оригiналу протоколу
пiдведення пiдсумкiв та визначення переможцiв.

17. Переможцi першого етагry першого туру Конкурсу беруть участь у
ДРУГОIчry етапi, що органiзовуеться та проводиться Оргкомiтетом ,Щержстаry.

l8. Виконання конкурсних завдань учасникаI\4и друпого етаrry
здiйснюеться у дистанцiйному режимi.

Вiдповiднi дата i час установлюються Оргкомiтетоrr .Щерхстату та
заздалегiдь повiдомляються Оргкомiтеry. За 30 хвилин до sст8повJrенопо чаýу
Оргкомiтет ,Щержстату направляе на електронну адресу Гоlrовrrоm упрввlliння
статистики вiдповiднi KoHKypcHi завдання. Протягrrм 30 хвшин пiсля
завершеннЯ вiдведеного для виконЕIцIUI завдань часу Оргхохiтст напрашяе
електроннi Bepcii виконанlD( )лlасЕиками завд.Iнь ца епектроннi алрссп tmeнiв
оргкомiтету.щержстаry, вiдповiдальних за органiзацiю впкьнанпr вiдповiдного
завдання. Паперовi Bepcii виконаЕих завдань ЕаправJIяються Оргrохiтетом до
Оргкомiтеry.Щержстаry не пiзнiше нiж на насryпний день.

19. Визначення переможцiв i лауреатiв II-го етапу, а тжох псрцюrc туру
КопкурсУ в цiлому, в кожнiЙ номiнацii здiЙснюеться Орrхомiтстох Дсрхсгату., 20. ОргкомiтеТ на своемУ засiданнi пiдбивае зага.llьпi пiлсушки
проведенЕя I-го етапу першого ryру Конкурсу серед дерх2вIlю( сл}гхбовцiв
Головного управлiння статистики, вносить начЕUIьнику Головноrо упрашriпнr
статистикИ поданнЯ про нагороДженЕя переМожцiв та ла}тсстiв I-ю стапу
першогО ryру Конкурсу вiдзнаками Головного управлiння стапtстик.r, iнщlок
форм заохочення.

2l. Переможцi першого ryру Конкурсу за поданням Оргкомiтету
.Щержстаry берутЬ rrастЬ У другомУ Typi, що оргапiзовуеться Нацiональним
агенством УкраiЪи з питаць державноi служби.

Заступник нача-пьника Головного
управлiння статистики - заступник
голови Оргкомiтету l ,/ Костюк о.В


