
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
16.03.2017 № 110 

 
 
Про організацію і проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» в обласній державній адміністрації                  
у 2017 році 
 
 

 Керуючись статтею 6 та пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», згідно з постановою Кабінету Міністрів України               
від 19.09.2007 № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець», пунктом 8 Положення про систему 
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.07.2010 № 564 (зі змінами та доповненнями), 
Методичними рекомендаціями щодо проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженими наказом 
Національного агентства України з питань державної служби                            
від 15.02.2012 № 29, з метою виявлення й заохочення найбільш професійно 
підготовлених державних службовців місцевих органів виконавчої влади 
області: 
  

1. Затвердити план заходів з організації підвищення кваліфікації 
державних службовців у рамках  I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» (далі – Конкурс) в обласній державній 
адміністрації у 2017 році (додається). 

 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення І туру 
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в 
обласній державній адміністрації у новій редакції (додається). 

 

3. Організаційному комітету з проведення І туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в обласній 
державній адміністрації (далі - Організаційний комітет) забезпечити виконання 
плану заходів, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, та проведення 
Конкурсу відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України 
і Методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського 
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конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом 
Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 
2012 року № 29. 
 
4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її 
апарату до 29.03.2017 здійснити відбір державних службовців для участі у I 
турі  Конкурсу з урахуванням критеріїв для конкурсантів номінацій «Кращий 
керівник» і «Кращий спеціаліст», встановлених порядком проведення 
Конкурсу. 

 
5. Головам районних державних адміністрацій та керівникам структурних 

підрозділів облдержадміністрації здійснити заходи щодо забезпечення 
проведення в райдержадміністраціях та зазначених структурних підрозділах 
облдержадміністрації I туру Конкурсу у 2017 році. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови – керівника апарату  обласної державної адміністрації Бойко З.М. 
 

 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації 

 
                           К.І. Бриль                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        


