
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З

м. Київ
/«£ грудня 2018 року № /Р

Про затвердження результатів 
Всеукраїнського конкурсу 
«Кращі практики управління 
персоналом»

Відповідно до пунктів 2 та 3 розділу II, розділу IV Положення про 
Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом», 
затвердженого наказом НАДС від 03 вересня 2018 року № 212-18, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за 
№ 1075/32527, наказу НАДС від 18 жовтня 2018 року № 241-18 «Про 
оголошення Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління 
персоналом», на підставі протоколу № 2 засідання Конкурсної ради 
Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом» 
від 12 грудня 2018 року,
Н А К А З У Ю :

1. Затвердити результати Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики 
управління персоналом» (далі -  Конкурс), що додаються.

2. Генеральному департаменту з питань управління персоналом на 
державній службі (Алюшиній Н. О.):

протягом п’яти робочих днів з дня прийняття цього наказу надіслати 
конкурсантам електронною поштою повідомлення про результати Конкурсу;

організувати нагородження переможців Конкурсу на черговому 
засіданні Ради управління людськими ресурсами державної служби при 
НАДС.

З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
України з питань державної служби 

/ Л  и .  2018 року № Л  /<7>

РЕЗУЛЬТАТИ
Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління

персоналом»

Краща практика адаптації державних службовців, яких вперше
призначено на посади

І рівень Перше місце Сектор управління персоналом апарату 
Сумської районної державної адміністрації

Друге місце Відділ персоналу апарату Виноградівської 
районної державної адміністрації

II рівень Перше місце Відділ по роботі з персоналом Сьомого 
апеляційного адміністративного суду

Друге місце Управління по роботі з персоналом 
Закарпатської митниці ДФС

Третє місце Відділ персоналу Головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області

III рівень Перше місце Департамент управління персоналом 
Національної служби здоров’я України

Друге місце Департамент управління персоналом 
Адміністрації Президента України

Третє місце Департамент управління персоналом та 
організаційного забезпечення Державної 
служби статистики України

Краща практика з формування корпоративної культури в державному
органі

І рівень Перше місце Служба управління персоналом Острозької 
районної державної адміністрації

Друге місце Відділ управління персоналом та організаційної 
роботи апарату Баштанської районної 
державної адміністрації

II рівень Перше місце Відділ управління персоналом Шостого 
апеляційного адміністративного суду
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Друге місце Відділ персоналу Головного територіального 
управління юстиції у Луганській області

Третє місце Управління персоналу та документального 
забезпечення Головного управління статистики 
у Запорізькій області

III рівень Перше місце Департамент роботи з персоналом та 
організаційного розвитку Міністерства фінансів 
України

Краща практика професійного розвитку державних службовців у
державному органі

І рівень Перше місце Відділ кадрової роботи апарату Оріхівської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

Друге місце Відділ управління персоналом апарату 
Баришівської районної державної адміністрації

II рівень Перше місце Управління з питань персоналу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації

Друге місце Відділ кадрової роботи апарату Рівненської 
обласної державної адміністрації

Третє місце Відділ кадрової роботи та координації 
діяльності навчальних закладів управління 
координації діяльності навчальних закладів та 
аналітичної, планово-економічної, кадрової 
роботи Департаменту освіти і науки Запорізької 
обласної державної адміністрації

III рівень Перше місце Департамент роботи з персоналом та 
організаційного розвитку Міністерства фінансів 
України

Друге місце Департамент роботи з персоналом та 
організаційного розвитку Державної 
аудиторської служби України

Директор Генерального департаменту 
з питань управління персоналом 
на державній службі , Н. О. Алюшина


