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       ЗАТВЕРДЖЕНО 

     Організаційний комітет (протокол від 15.03.2018 № 1) 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення в НКРЗІ першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2018 році (далі – Конкурс). 

№ 

з/п 
Назва заходу Строк Відповідальні 

1.  Забезпечення висвітлення інформації щодо проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті 

НКРЗІ (банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець») 

березень-

квітень 

Овчаренко О.М. (технічне 

забезпечення) 

Шапран О.Ю. (інформаційне 

наповнення) 

2.  Інформування державних службовців НКРЗІ про оголошення Конкурсу  до 16.03.2018 Шапран О.Ю. 

3.  Прийняття від державних службовців НКРЗІ документів для участі у Конкурсі до 23.03.2018 Шапран О.Ю. 

4.  

Розробка завдань для учасників Конкурсу, вимог щодо виконання учасниками Конкурсу 

завдань та критеріїв їх оцінювання (для посад державної служби, за якими буде подано 

заяву на участь у Конкурсі) 

до 28.03.2018 

Шапран О.Ю., 

Гладенька І.Б.,  

Овчаренко О.М., 

Пасічник Л.Г. 

керівники самостійних 

структурних підрозділів, 

працівники яких виявили бажання 

взяти участь у Конкурсі 

5.  

Засідання Організаційного комітету 

до 29.03.2018 Організаційний комітет Розгляд документів, поданих претендентами на участь у Конкурсі. Прийняття рішення 

щодо їх допуску до участі у Конкурсі. 



 2 

У разі наявності допущених до участі у Конкурсі державних службовців: 

 – затвердження завдань для учасників Конкурсу, вимог щодо виконання учасниками 

Конкурсу завдань та критеріїв їх оцінювання; 

- визначення дати, часу, місця проведення конкурсних змагань. 

6.  
Інформування претендентів на участь у Конкурсі про рішення Організаційного комітету 

щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилання їм обґрунтованої відмови 

Протягом 

одного 

робочого дня 

після 

прийняття 

відповідного 

рішення  

Шапран О.Ю. 

7.  Надання до НАДС інформації про кількість учасників Конкурсу до 30.03.2018 Шапран О.Ю. 

8.  
Самоосвіта державних службовців НКРЗІ у рамках підготовки до виконання завдань 

Конкурсу  
до 20.04.2018 

Державні службовці – учасники 

Конкурсу 

9.  Проведення конкурсних змагань до 23.04.2018 Організаційний комітет 

10.  

Засідання Організаційного комітету 

до 26.04.2018 Організаційний комітет Розгляд матеріалів виконання конкурсних завдань учасниками Конкурсу, підбиття 

підсумків Конкурсу та визначення переможців.  

11.  

Підготовка проекту подання Організаційного комітету щодо участі переможців першого 

туру Конкурсу у другому турі та передача копій всіх документів переможців, 

передбачених Порядком проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець», разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення 

підсумків та визначення переможців, а також копій відповідей на завдання, виконані 

переможцями Конкурсу, до НАДС. 

до 30.04.2018 Шапран О.Ю. 

 

 

Голова Організаційного комітету  

Г.М. Котенок 


