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ПОРЯДОК 

проведення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері зв’язку та інформатизації першого туру щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний службовець»  

(далі – Порядок) 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення в Національній 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 

службовець» (далі – Конкурс). 

2. Перший тур Конкурсу проводиться в березні – квітні щороку 

відповідно до плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних 

службовців у рамках проведення першого туру Конкурсу, який 

розробляється щорічно. 

3. Конкурс проводиться в номінаціях: 

 «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних 

підрозділів: департаментів, управлінь, відділів, секторів); 

 «Кращий спеціаліст» (беруть участь спеціалісти). 

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці НКРЗІ, які 

займають посади II – V категорій і мають: 

 для номінації «Кращий керівник» – загальний стаж державної 

служби не менш як три троки, з них на керівних посадах – не менше як один 

рік; 

 для номінації «Кращий спеціаліст» – загальний стаж державної 

служби не менш як два роки. 

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на момент 

проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень. 

Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу 

здійснюється з урахуванням таких критеріїв: 

1) у номінації «Кращий керівник»: 

 рівень професійної компетентності, якості лідера; 

 здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень 

у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі; 

 комунікабельність, використання сучасних методів управління; 



 ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу 

підпорядкованого структурного підрозділу; 

 рівень координації керівником діяльності підпорядкованих 

структурних підрозділів та співпраці з державними органами; 

 роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу; 

 ставлення колективу до особистих і професійних якостей 

керівника; 

2) у номінації «Кращий спеціаліст»: 

 рівень професійної компетентності; 

 аналітичні здібності, здатність до самоосвіти; 

 комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість; 

 якість підготовлених документів, виконавська дисципліна; 

 навички роботи з персональним комп’ютером; 

 наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності 

підрозділу, роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу; 

 рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих 

та професійних якостей спеціаліста. 

4. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають 

Організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу: 

 заяву про участь у Конкурсі; 

 копію особової картки державного службовця за формою П-2ДС; 

 подання керівника самостійного структурного підрозділу щодо 

участі у Конкурсі, погоджене з головою ради трудового колективу; 

 за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи 

громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо). 

Організаційний комітет розглядає подані документи претендентів на 

участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі, 

про що інформує державних службовців або надсилає їм обгрунтовану 

відмову. 

Підставою для відмови є: 

 невідповідність претендента вимогам; 

 оформлені неналежним чином документи претендента, 

передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них 

недостовірна інформація. 

5. За умовами першого туру передбачається: 

 проведення комплексного тестування щодо знання Конституції 

України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних 

повноважень НКРЗІ, посадових обов’язків державного службовця 

з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники 

першого туру Конкурсу; 

 виконання практичних завдань: 

- складання ділового документа; 

- володіння персональним комп’ютером. 



Тестові завдання виконуються учасниками Конкурсу на комп’ютері. 

Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на 

кожному аркуші. 

Організаційний комітет розробляє вимоги та критерії оцінки щодо 

складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються 

функціональних повноважень НКРЗІ, посадових обов’язків державного 

службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які 

займають учасники першого туру Конкурсу. Обсяг цих тестових завдань 

становить 10 питань. 

Кожне завдання у рамках Конкурсу, виконане учасниками, 

оцінюється за п’ятибальною шкалою. 

На виконання кожного із завдань, передбачених першим туром 

Конкурсу, надається 60 хвилин. 

6. Організаційний комітет забезпечує проведення Конкурсу, 

прийняття рішення щодо підсумків та визначення переможців першого туру 

Конкурсу. 

Копії всіх документів переможців, передбачених цим Порядком, разом 

з другим примірником оригіналу протоколу засідання Організаційного 

комітету з підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями 

завдань, виконаних переможцями першого туру, направляються до 

організаційного комітету другого туру Конкурсу (до Нацдержслужби). 

7. Матеріали з питань організації та проведення першого туру 

Конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЗІ в мережі Інтернет. 

8. Проходження державним службовцем всіх етапів першого туру 

Конкурсу є підставою для: 

 зарахування участі у Конкурсі до підвищення кваліфікації 

з відповідним записом в особовій картці (форма № П – 2 ДС); 

 врахування участі у Конкурсі при атестації державних службовців 

та при щорічній оцінці виконання державними службовцями покладених на 

них завдань і обов’язків. 

9. Організаційний комітет вносить пропозиції Голові НКРЗІ щодо 

відзначення переможців першого туру Конкурсу. 


