
  
ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 
 
26.02.2018  Ужгород № 15 
 
 
Про проведення щорічного 
Всеукраїнського конкурсу 
"Кращий державний службовець"  
у 2018 році 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 

2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу 
"Кращий державний службовець" (зі змінами), наказу Держстату України 
від 07 лютого 2018 року № 18 "Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець" у 2018 році", відповідно до 
методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом 
Нацдержслужби України від 15.02.2012 року № 29 та плану роботи з 
персоналом в органах державної статистики на 2018 рік та з метою 
виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених до кар'єрного 
зростання державних службовців  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести в березні – квітні 2018 року перший тур щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - 
Конкурс) серед державних службовців Головного управління статистики у 
Закарпатській області. 

 
2. Внести зміни до складу Організаційного комітету із проведення 

першого туру Конкурсу (далі – Оргкомітет), затвердженого наказом 
Головного управління статистики від 09 березня 2017 року №21, виклавши 
його в новій редакції, що додається.  

 
3. Затвердити план заходів із проведення першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" серед 
державних службовців Головного управління у 2018 році (далі - План 
заходів), що додається.  



4. Оргкомітету із проведення першого туру конкурсу, забезпечити: 
-   виконання Плану заходів із дотриманням термінів; 
- здійснення організаційних заходів щодо виконання учасниками 

Конкурсу конкурсних завдань зі збереженням конфіденційності їх змісту. 
 
5. Керівникам структурних та відокремлених підрозділів Головного 

управління статистики провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з 
метою залучення державних службовців до участі в Конкурсі. 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Начальник                                 підписано                        Г. Д. Гриник 

  



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 
статистики у Закарпатській 
області 
від     09.03.2017    № 21  
(у редакції наказу Головного 
управління статистики у 
Закарпатській області 
від 26.02.2018 № 15) 

 
Склад Організаційного комітету 

із проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу  
"Кращий державний службовець" серед державних службовців  

Головного управління статистики  
 

Голова Оргкомітету:  
 

Онофрій В. І. – заступник начальника Головного управління. 
 

Заступник голови Оргкомітету: 
 

Вишнякова В. В. – начальник відділу управління персоналом та 
документального забезпечення. 

 
Члени Оргкомітету: 
 

Гарагонич М. М. – заступник начальника Головного управління; 
Добрянська З. В. – начальник управління обробки даних економічної 

статистики; 
Рябцева О. А. – начальник управління обробки даних демографічної 

статистики; 
Гомба О. Є. – начальник управління інформаційних технологій; 
Байза М. І. – начальник управління фінансово-економічного 

забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – 
головний бухгалтер; 

Калич О. А. – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 
корупції; 

Панчук І. Ф. – заступник голови первинної профспілкової організації 
Головного управління статистики у Закарпатській 
області. 

Секретар Оргкомітету: 
 

Титаренко В. В. – головний спеціаліст з питань персоналу державної 
служби відділу управління персоналом та 
документального забезпечення. 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління статистики  
у Закарпатській області 
 
від 26.02.2018 № 15        

 

 
 

План заходів 
із проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу  
«Кращий державний службовець» серед державних службовців  

Головного управління статистики у 2018 році 
 
 

№ 
з/п 

 
Найменування заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

 2 3 4 
1.  Відбір державних службовців Головного 

управління статистики для участі в 
першому турі Конкурсу, прийом 
документів від претендентів.  

до 20 
березня 

Оргкомітет 

2. Засідання Оргкомітету для розгляду 
наданих державними службовцями 
документів, інформування державних 
службовців про прийняття рішення 
щодо їх участі у першому турі 
Конкурсу  

до 25 
березня 

Оргкомітет  
 

3. Проведення I етапу першого туру 
Конкурсу 

30 березня - 
10 квітня 

Оргкомітет 

4. Проведення II етапу першого туру 
Конкурсу  

11-20 квітня Оргкомітет 

5. Підведення підсумків та визначення 
переможців і лауреатів першого етапу 
першого туру Конкурсу, Головного 
управління статистики 

до 26 квітня Оргкомітет 

6. Подання документів щодо результатів 
першого етапу першого туру Конкурсу 
до Держстату  

до 27 квітня Голова 
оргкомітету 

 
 


