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Вiдгrовiдно дсl tтOстанOtsи Кабiнету MiHicTpiB УкраiгJи вiд i9.{}9.2Ф07
J\Ъ1 152 кГ{ро проведенЕя щорiчноге ВсеукраiнЁькФго KdнKypc.v кКралliий
ДерхсавниЙ службовець>>, цаказу НаriiональнOго агентства YKpaiii;r з tтиiань
ДеРХ<аВНОТ службта вiд \5.82"Za\2 ДЬ29 кПiро затверд}ке}iня Ь-,fетодлзчлIи;t

РеКОМеЕДацiЙ шiодо пвOведення щорiчного tsсеукраТнсъкого конкурсу <<Краrцляй

ДеРЖаВНиЙ слУжбовець), рOзг{орядження годOвI{ Львiвськол обласноi лерrкавноТ
адvliнiстратдiТ вiд 0 } .03 .20 17 Jф 1 4Зl0i5 - 1 7 :

1" Затвердити Порядок пр8ведення щорiчногс конкуFс]/ t<i.ilэащиi-l

ДеР}КаВНИЙ службовець)i раЙонноТ державнсТ адмiнiстраtдii tr ilдс}iiё}, 1i*p|l_ii'bj](_}
-ГУР)/ ВСеУКРаiЪсЬкого кФЕкурсу <Краrrций державний сл,l;жfiоёr"",- ,,, ц1,:

IiФдаст.,ься.

2" Створити Органiзаrдiйний KoMiTeT з iIрOведенýя irlорiчн*;,Ф Ksýrк},]pcy
ч<ldРаЩИЙ державний служ<6оветlь>> районноТ дерн{авнOТ адмiнiсърацiТ ,|,iэ

затвердити його склад згiдно з дФдqатксh/r.

з. Вiддiлir коrrаунiкацiйт з громадськigтло. срганiзацiйнот та iнфс,рлtацiрl*оi
ЛiЯЛЬнОстi апарат.1, районно1 державноТ адмiнiотрацii (&,4ороз Л,ТЗ.) ý*:rr,ticTpTTlt
Порядок птрсведеi{ня щорi.аFIсго конкурсу <}Фащий дер}каtsн}1}1 слз,;ЕSовеrlь}i
районноТ ДерЖаtsноТ адмiнiсзраrriТ на офirдiйн{.-}},tу веб-сайлтi рай*нь;оi ,;iерв:авэ'::i
адмiнiстрацii, а тако}к в iнших засобах MacoBof iнфорпяашiТ.

4. ВИЗНати такиIl{, ш{о втратиj10 чиннiстъ, розпOi]ядженнrt го_ц*fi}t

РаЙОННОТ ДерЖавнсТ адп,яiнiстраrдiТ вiд 2'l .82.28IЗ ffs78 {iз вtrэахуЕаI-i}iяj\,{ в{-iеffiIiй,ч
л0 ньог0 змiн)

Ёý,{к{}нанняh/{ розIтOрgД}кеt{tjя il0к.]1aC,T}.l i-i* TcepiBttlTr;a;
aiiaPaT\ Ю'itЙ

i*" ["ý{ирна;тчяпt
1
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ЗАТВЕРД}ItЕНО
L}слз пtlр ядження гол ови

районноТ державноТ ацмiнiстlзацi ?

вiдt .4 20i 7 року
}{ь /Jл

порядок
проведеIiшя ш{OрiчflогО конкурСу <КраШий державний службовець}>

районноi д,.р*uu*rоI адмiнiстраrrii в межах першого ryру

всеу кlраit{ськ:огс конкурсу <кращий державний службовець>>

1. Llieli,i !-1сlря:iсл,t вriзнача€ ьtехаriiзll,{ шрOвед.ення перll]оГо ],/р\, цl(iрlIli-lоГо

E}ce,,iKpa.i]iC.t;_,1]i'{) ]:ioHli'''licli, пflрзlтtий лерхtавнийт с;lyхсбовеttь> uайоriно'i

деiэ}ttавIiO,i l.:iii,,l,iгlil:.,p,l;lil ir;адаiri __ i{.оiзКУРС) Mi;K ileр)i(a*}lИM}1 Сll'v'КбСiВl]ЯЬ.''-;

pal-,roHHoT ,iici,}:irilBtir_:, :lдллlнiстрацiТ (надалi - райлержадrдiнiст,рацiя),

?", |r/iq",1,зgд ilр{]веJ{ення l{oHKypc.v с :зростання пtr;оdlес!оналiзп,t_v,

вiдi,;ритос:гi. j.гiс:тл,l;rytt'iйноf спромоЖностi дер;кавноi слухtблл, тtiдвlдiriеtтttя 1i

зв.г{_)ри.тст.1/ 1_1ля}((.}\,l ./зrtгальнеtlня дОСВiЛУ РОбОТИ КРаШ{ИХ ДеР'КаВЕРlХ

с:r,укбовчiв.
J . С)с 1_- ]l_i i:i H rib{ i.{ з а в;]а}{ilяпtи Конк;,рсу с :

Ф Bi.jiiitiT*iil:]я ,гi]t :заохоlIення iлаЙбiлъrrr пРСrфеСiЁ-ЛНО Тti;lГ',-lТаВ"Ilе!lИХ

.|I.ecжaBI{I{)i r:.;lo,,я;(-ioBitiB, якi,;спittlно та iнiцiативнtl Bt4KOHvK}Tb l::tvxiбcBi

обiiв.язки, ],,{i:i1rlTb сlэт.анi:за,tlорlськi :lдiбностi, IЦо Г[]уt{тук]ться L{;t с)iчасн]{х

знаннях;
о удOсконалення знань i гrрофесiйного рiвня державних службовцiв;

8 с.[tsfll]Эf,ВНЯ :iMoB для кар'ернсгo1 зростання державних слунtбовцiв;

о за.п}'i:lеНFtЯ ]]исокOкв*iбlпо*uних фахiвцiв, зокрема молодi, д0 ро60ти

роботлл з
в LtreHTpaJIbt{иK та лдiсr{евих органах виконавчо1 в,rlади;

а Ёпр!lянн.т пiдвищенню ефективностi

ацмiнiстр glтрiвних пс}слуг гlэомадянаN{;

S Вi,,,Гi]l]В l][i:i {}сiрм\iвання сус}liльноТ дуN4ки [цOдо шрес,гиж

c;T1l,;KCjи. з;l1ir,,,-] cHli:;[ вI,tсо]iогrрофесiйнlтх ,7гtравлiнt{iв д0 робоТи

шрес,гиж\l

ЕикOнаЕчоТ влади;
s ýчrхсванj{я у дерх{авниХ службовuiв почуття шанtэ6ливого ставленIU{

до свосТ гяроф;есiТ, ос}лOвнИх принципiв державноТ служби,

4. К*нкурс прOвOдиться шдорiчно з 1 березня д0 30 квiтня,

5" F",rзнк5ztrlс fiрOводитъся серед державних службовцiв

райлерлкадм1Hic:TpaldT в нолriнацiях:
о кfi,рlалций кеiriвник> (можуть брати. участъ державнi ,;лужбовrli

rtатегорii <Бр}; ___._.Е ^___.в к}.раrший ,;шещiалiст> (можуть брати Yчасть державнi слу}кбовц1

надання

дер}кавно1
в органах

категорiТ <,:[J, + },

б.ПрtэвеДеННЯКслнкУрсlrс}/ПроВоДЖ}i€Тъсяiнформачiйнсlтокампанiе}OЗа

участЮ зац:сtjiВ л,ласовоТ ir+{lopMauiТ з rrцстоло сlб'сктивног(). вiдкритсlго достуiт)/ дс

1 нф ор*аЦiТ та ii.огСl б* згr*с ере цнъогс Bi дстежеFI}{я грс)мадсъкiстло -



7, /1;r.я .Гjl]с}Веl]е]]ня KoHK,vpcy ст,ворюються Органiзацiйний Ko},4tTeT з

проведенIjЯ 1*,сliliчгrогО цоr*l,р.i,'uКрu'*й деря<авп"Й ,пу",бовецъ> районноТ
у- -"л. "i_o-\

8. Itоиrlте в]цконане завдання уIIасникаN{и yсlх TypiB оцiнlосlться за

п'ятибальнOiс} j*Ka_|i.Io' 
-,h^пллrrql,.',l,L пп( " шiдпtлсVс гоJ[ова

9, Резv;lьта;,лt lioHкypcy оформляють протоколом, якии

та члени L}pr анiзацlйrrОГО icoMiTeTY 
uio належать дсt

10, 
,ii 

i(c,гrKl,p,c:i Мож"\/ть братrа участъ лержавнi сл_чжбовцi,

категорiй <<.Бr)'i'з, к[}> пос:ад{ дерхrавноТ сл"чх<би i мають стаж:

V нiltплlt,аrцiТ кFiралций керiвI]ик)) - загальний cTaxt держаtsноТ слуtкби не

N{e'lлe трьох clclKiB":з .их на керiвних посалах не N4енше як один piK:

Y H0},,[LI-1iiгiiT r,lКэаiщий спецiалiст>> * загалъний стаяt деряtав}]оТ слчжби не

MeHtшe rtK,l1F-i:l 1](]Ki,i,

Уъlс,.+кl,рсilv{if}КVТЬбрати)/ЧасТълерх<авrriсл5,Nсбовui.якiнеМаЮТЬ
дисцигrлiн арних стягIIенъ,

11. вiдбiр дер)кавних службовцiв для участi в KoHKypci здiйонюеться з

урахуваНням такИх критерilв: 
)нъ професiйноt компетентностi,,

1) у номiнацii кКращиЙ керiвник) - РlВ( _ ,tття ефективних
якoстiлiдеpа;зДатнiстъДoкpеaTиBнoГoМислення;:|11.ii
рiшень у нестандартних ."rу^uцi"", застосування iнновацiйних "пlдхолJв у

роботi; кол,tунiкабелrънiсть, використання 0учасних trдетодiв управлlцня;

ефективнiсть дiя:iьlлостi kepi"H"ka Tu резулътати роботи копективу

пiдпорядкованOго ст,руктурного пlдроздlлу; рiвенъ координацiТ керiвником

дiялъностi пiдпорядкOваних стрyктурних пiдроздiлiв та спiвпрацi , 1:|i?::1*"
органа\4и; оrtiнкъ роботи керiвника споживачами поспуг; ролъ керlвника в

мOральнO-шсихологiчноллу клiматi коJlективу; ставJIення колективу до

оaобrarrх та rtрофесiйних якостей керiвника; 1 : у___лт riлr,плmАтттUл.а.
2) у ноlиirrйiт ккраrций спецiалiст> - рiвенъ гiрофесiйнот компетентност1,

аналiтичнi зцiбностi, здатнiсть до самоосвiти, койунiкабелънiсть, вмiння

ilрацювати в коtчiандi, aрулоuurriar", якiстъ пiдготов,llених документiв,

ВиконаЕсЬкацисtlигtлiна,НаВичкироботиЗпераоналЬниМкоМП'IоТеро\,I.
наявнiсть tsHi}ceFrpil( пропозицiй Iщодо о,"имiзйiТ дiяльrrостi пiдроздiлу

{райдерЖадп,liнiстРацiТ), рOпь спещiалiста в загапъних резулътатах роботи

пiдрозлiлу (рейдержад*iпtrrрацiТ), рiвенъ авторитету р ксlлективi, ставлеЕня

KOJIeKTI{By дti tl,*оби.стих та професiйних якостей спецiалiста,

12. ЛлД у-частi * п*р*оЙу Typi Конкурсу державнi оltухсбовцi подаiоть

органiзаtri йлl*п,ri KoturiTeTY i про**ш*ння першOг0 туру Koнt<ypcy;

заяву l1p0 участ,h;
ýltttikl cicpбclшoT картки вýтпшOвленого зразке;

lt{lлiаttrtЕýsзllсlсереДЦьоr0керiвникаДеРЖаВнФI.0слУжбовttя;
;iX;';.;,;;;; ii,ycninuцii в' гrр*оi, пиjr" грOмадflн, KOJleKTИBiB З ОЦiНКОЮ

дiяльнtэg,гi l, fiе,t,*л{д*щта тоrцо.},

|,П, 
(Jр1-1lл*lзаt{ii!ний KoMiToT з IIрýведення Конкур*у ца пiдставi поданих

оо*упruii i i*'ч,ц,,rицlас вirшення ild*дЁ участi держаЁниi олчжS,ов:r_J,,У:ж|*i,

,п-'оф*рзjtчttir'Гt-'чllitл.isэцо'I0м за гliдгlиggм голФви та сsкрýТаря $ргff,нlзацlиног0
t



KoMiTeTy, гtр(] tц0
обrрунтованy в iдпаов5,,

iнфорпt,iс дерха,вних слчжбовцiв або надсилас Тп,r

],'j 'f,-,,,n.-,],т. .J{-, ;,,llrBi}]\,{L,i I1,oHKl,Dc1, цgред(.;ачаЁ]ться:

] 4 l , l Ir)(]Be,]cjtli{я компJIек(:нL]i,о тес,lування на знання Консти'гушiТ
yKpaTH1.1, :.iili{i_jl,[,fii,al];Cliitl llij(] j{ер?fiавн,ч, с,пужбу,, сгIецифiки ф,,lнкuiоl{алЬн['1};
повновая(е}i1}.L_lс,DN\ilвrIог*J о[iган},1 посадових обов'язкiв державног(:) слуЖбоВIlя"

1 4.2" i:tив.Oнilil}lя практичних заRданъ.
1 4. -], i.];,с.гr ад*] lнj{ дiлс, Bt-lT,o лOк]/мента"
i 4 

" 
4, i:* o;r ii/{i н ня л epco}ia:Tbн Ll_N{ коý4п 

r к)теро м.

l5,lili,;;lяt прс,в€),щOнн.я Конк_урс_у Органiзацiйний KOMiTеT лuляхом лроСТОГО

голосу=ýанf l j"l l]ji,]зil;1u;lr1. 11g:рсп,tожцiв ,га ла"чреaTiв.

Гtrерег,,:l;,.,F:tlяIVltlt в itо;кнiй HoMiHarr.iT Конкурсу вважаються )1,1{3сниКИ. ЯКi

зай}tя.гIи пе1:r_itlс) ntic:t(e, JrауреатаNtи -yчасники. якi зайнялl{ друге'га треТ€ Мiсt_tЯ.

i5. .];i_,t,"r,to]:Kiji та лауреати конкурс_y в кожнiй ноьлiнацiТ нагоро,riкуЮrЬСя

грамота.\,Il,[ гi],l0ви rrar.ioHHoT державноТ адмiнiстрацiТ.
1'l, Фlнiансорзе заiбезпечення KoHKvpcy здiйснюсться за paкvrjoк кOшlтiв.

ви дi.i]енl4х t i t]i \,,гl]и j\li аr1 i]я p;irioH ноТ державноТ адм i н i стра ш iT.

l8, Pt:,l','л}*Til;'i4 itcHKlrpcv висвiтjilск)ться в засобах N4acoBoT iнфорьтаrr.iТ та

розьrirrп,к}l,ьj-];т на lзеб-,саi"rтi районноТ державноi адшriнiс,rра.riiТ.

[9. iГlсрlэltо;кцi Fiонliурсу за поданняN,l Органiзацiлiного копцiте1' беРl;ТЪ

участь у другсму тypi,
Копii'всiх доку,ментiв ilереможrдiв першого туру Конкурсу подаЮТЬСЯ ДО

органiзацiЙного к,эl,цiтету з проведення другого туру Конкурсу
\4iя<рег,;оi.IЕr_l,ьijcго ),г,равлiгrня Наr{держслужб" у Львiвськiй та llaKaprra.TcbKii,l

оOластriк.



2а1} року
,//?

{-tt; a;l
{J р га rr iз аrд i й н о го к<о ivt iт*т,и э ý р tl вед е н FI я шtо Bi ч н о гФ кФ *{ к} р tl,J{

<<Крашдий дерзlкавжиi"л слуэлtбовець>, райс,нноТ дерэ*савноY *дьgiядiстраiхi"л

в},1сочАнськА * керiвник апарату районноТ державноТ адмiнiстраrдiТ,
голова Органiзацiйного KonaiTeTy

- завiдувач сектору роботи з персоналсl\{ aiтapaTy

районноТ державнOТ адпяiнiстраrдiТ, ceкi]eTfl-p
Органiзацiйного KoMiTeTy

ф

- цачальник
забезпечення
едьяiнiстраiriТ

вiддiлу фiнансовс-госг{сдарськФгФ
апарату районноТ дерлкавноi,

- начальник вiддiлу комунiкацiй з ryсh,{адськi*тл*,
органiзацiйноТ та iнфорпдацiйноТ дiяльностi a{iapaTy
palioHHoT державноТ адмi нiстрацii

Любов Петрiвна

ГРАБИНСЬКЛ
Надiя irДихайлiвна

Борис
Ъ4ар " ян Во.lтодимирович

годзь
Ольга Г{етрiвна

дуткА
оксана }r{ихайлiвна

п"{ороз
дrобов Василiвна

/iолаток
до розпФрядженi{я голсви ;зайонноТ
державнOi а,цмiнiсщэаrдif

ч.гlе*Ёрл Ф gзгаrлiза щiйного кg}мЁте,г}. :

- провiдний спет{iалiст вiддiл1, шравOвогtэ
забезпеченЁý{, взаемодiТ з правФсхOрс}iниý{и Фрганами"
оборонноТ та мобiлiзацiйноТ роботи, заlrобiгання та
виявлення корупщiТ апартtу районноТ дерэкавrrсТ
адмiнiстраiдiТ

- началъник вiддiлу надання адп,tiнiстративних пФсj{чг

районноТ державноi адмiнiстращiТ

Ке р iB н и к а па paтv р а йд е gэ э*tlэд ьц iн i*Tpa я*, i Ё *Ц.Ж"Е рдсФч& Ё{*ь E{irt

-i -оlд
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