
До уваги працівників Фонду державного майна України!  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про 
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», 

методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець», затверджених наказом Нацдержлужби від 15.02.2012 № 29 та наказу 
Голови Фонду державного майна України від 16.02.2016 № 19-Н  «Щодо проведення у Фонді 

державного майна України першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» (далі – Конкурс) у Фонді державного майна України розпочато 

кампанію з проведення у 2016 році Конкурсу в номінаціях׃ 

 

 «Кращий керівник» (у Конкурсі беруть участь керівники структурних підрозділів 
державного органу: департаментів, управлінь, відділів, секторів);  

 

«Кращий спеціаліст» (у Конкурсі беруть участь спеціалісти, спеціалісти І та ІІ категорій, 

провідні, головні спеціалісти усіх структурних підрозділів державного органу).  

 

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які займають посади II – VII категорій і 
мають стаж державної служби: 

 

для номінації «Кращий керівник» – загальний стаж державної 

служби  не  менш як три роки, з них на керівних посадах не менш 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.  

 

Для участі у підвищенні кваліфікації у рамках Конкурсу державні службовці подають до 
оргкомітету: 



 

– заяву про участь у Конкурсі; 

 

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

 

– подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного 
службовця у рамках Конкурсу; 

 

– біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу;  

 

– за бажанням претендента - інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з 
оцінкою діяльності претендента тощо). 

 

Бажаючі взяти участь у підвищенні кваліфікації державних службовців у рамках першого 

туру Конкурсу подають зазначені документи в термін до 18 березня 2016 року до оргкомітету 
з проведення  першого туру Конкурсу.  

 

До 25 березня 2016 року оргкомітет розглядає подані документи претендентів на участь у 
Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надає відмову.  

 

До 22 квітня 2016 року у Фонді державного майна України планується проведення першого 
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».  

 

 


