ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра – керівник апарату,
голова Організаційного комітету
В.Г. Сиротін
16 березня 2012 року

Календарний план
проведення першого туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"
в Міністерстві надзвичайних ситуацій України (МНС) у 2012 році
№
з\п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1. Складання та затвердження Календарного пла- До 16
ну проведення І туру щорічного Всеукраїнсь- березня
кого конкурсу "Кращий державний службовець" в Міністерстві надзвичайних ситуацій
України (МНС) у 2012 році

Оргкомітет
І туру Конкурсу

2. Підготовка окремого доручення МНС “Про До 16
проведення щорічного Всеукраїнського конку- березня
рсу серед державних службовців апарату Міністерства”

Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.

3. Висвітлення на сайті МНС Календарного плану До 19
проведення Конкурсу, заходів з організації під- березня
вищення кваліфікації державних службовців у
рамках І туру Конкурсу та окремого доручення
МНС “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу серед державних службовців
апарату Міністерства”

Бойко А.П.
Єршова Ю.В.

4. Проведення засідання Оргкомітету з розгляду 19-23
питання про підготовку та проведення щоріч- березня
ного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»:
доведення
наказу
Нацдержслужби
від
15.02.2012 № 29 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний
службовець”;

Сиротін В.Г.
Оргкомітет
І туру Конкурсу
Ісаєва О.А.
Поворозник Р.Р.

Відм.
про
виконання
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№
з\п

Найменування заходу

Термін виконання

розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та членами Оргкомітету;
фінансове забезпечення проведення І туру
Конкурсу МНС;
пропозиції щодо морального та матеріального
стимулювання учасників Конкурсу МНС
5. Надання до Нацдержслужби:
інформації про створення Організаційного
комітету І туру Конкурсу та організацію роботи;
пропозицій щодо утворення або поновлення
персонального складу Оргкомітету з проведення ІІ туру Конкурсу

Відповідальні за виконання

Сиротін В.Г.
Ціцак О.В.
Бойко А.П.
Загрева Б.Ю.
Ющенко А.І.
Главаті П.Й.
До 20
березня

Сиротін В.Г.
Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.

За необхідністю

6. Відбір державних службовців керівниками де- До 20
партаментів та самостійних структурних під- березня
розділів апарату Міністерства для участі у І турі Конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв

Керівники
структурних
підрозділів МНС

7. Прийом заяв та документів від державних слу- До 23
жбовців, які виявили бажання взяти участь у березня
І турі Конкурсу

Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.

8. Проведення засідання Оргкомітету Конкурсу з До 29
розгляду, перевірки та узагальнення наданих березня
претендентами документів, прийняття рішень
щодо участі державних службовців у Конкурсі
в номінаціях “Кращий керівник”, ”Кращий
спеціаліст”

Сиротін В.Г.
Оргкомітет
І туру Конкурсу

9. Надання до Нацдержслужби інформації про кі- 30
лькість учасників І туру Конкурсу у апараті березня
МНС в номінаціях “Кращий керівник”, ”Кращий спеціаліст

Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.

10. Інформування державних службовців про при- До 3
йняття рішення Оргкомітету щодо їх участі у І квітня
турі Конкурсу МНС

Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.

Відм.
про
виконання

3
№
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11. Проведення засідання Оргкомітету із затвер- До 10
дження Переліків тестових завдань, які стосу- квітня
ються функціональних повноважень МНС, посадових обов’язків державного службовця, завдань щодо складання ділового документа та з
володіння персональним комп’ютером.
Визначення місця проведення Конкурсу в номінаціях “Кращий керівник”, ”Кращий спеціаліст”.
Визначення складу Організаційного комітету,
хто буде оцінювати якість виконання завдань
конкурсантами.
Підготовка матеріалів, формалізованих документів, бланків та іншого матеріальнотехнічного забезпечення.
Забезпечення готовності оргтехніки та приміщення для складання конкурсантами завдань
відповідно до затверджених Переліків
12. Проведення Конкурсу щодо визначення пере- 19
можців та лауреатів за умовами І туру згідно з квітня
передбаченими номінаціями:
комплексне тестування учасників Конкурсу
на знання Конституції України, законодавства
про державну службу,
складання письмових завдань, які стосуються
функціональних повноважень МНС; посадових
обов’язків державного службовця;
складання ділового документа учасниками
Конкурсу;
складання тестових завдань та виконання учасниками Конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером

Відповідальні за виконання

Сиротін В.Г.
Оргкомітет
І туру Конкурсу

Марченко Г.Б.
Главаті П.Й.
Бойко А.П.
Єршова Ю.В.
Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.
Квашук В.П.
Лоєнко А.О.
Сиротін В.Г.

10.0013.00

Всі члени
Оргкомітету
І туру Конкурсу

14.0017.00

Всі члени
Оргкомітету
І туру Конкурсу

13. Перевірка та оцінювання якості виконання за- 20-23
вдань конкурсантами:
квітня
комплексне тестування учасників Конкурсу
на знання Конституції України, законодавства
про державну службу,
складання письмових завдань, які стосуються
функціональних повноважень МНС; посадових

Сиротін В.Г.
Главаті П.Й.
Поворозник Р.Р.
Марченко Г.Б.
Єршова Ю.В.

Відм.
про
виконання
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обов’язків державного службовця;
складання ділового документа учасниками
Конкурсу на персональному комп’ютері;
складання тестових завдань та виконання учасниками Конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером

Відповідальні за виконання

Ющенко А.І.
Бойко А.П.
Квашук В.П.
Лоєнко А.О.
Загрева Б.Ю.

14. Оформлення протоколів підсумкових результа- До 24
тів проведення І туру Конкурсу в номінаціях квітня
“Кращий керівник”, ”Кращий спеціаліст”

Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.
Ющенко А.І.
Поворозник Р.Р.

15. Проведення засідання Оргкомітету з підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців та лауреатів Конкурсу МНС
в номінаціях “Кращий керівник”, ”Кращий
спеціаліст”.
Підготовка та видання наказу про заохочення
лауреатів і переможців І туру Конкурсу МНС

До 27
квітня

Сиротін В.Г.
Оргкомітет
І туру Конкурсу

До 8
травня

Ціцак О.В.
Ісаєва О.А.

16. Організація та надання Оргкомітету ІІ туру 30 квітня Сиротін В.Г.
Конкурсу (до Нацдержслужби) копій докуменЦіцак О.В.
Ісаєва О.А.
тів переможців, разом з другим примірником
оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копій виконаних
переможцями завдань
17. Організація відзначення учасників та перемож- До 9
ців І туру Конкурсу МНС, висвітлення у засо- травня
бах масової інформації результатів Конкурсу та
наказу про заохочення лауреатів і переможців
Конкурсу МНС

Керівництво
МНС,
Оргкомітет
І туру Конкурсу

Заступник голови Організаційного комітету,
директор Департаменту кадрів
та роботи з особовим складом

О.В. Ціцак

Секретар Організаційного комітету,
начальник відділу державної служби
Департаменту кадрів та роботи з особовим складом

О.А. Ісаєва

Відм.
про
виконання

