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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу «Кращий нотаріус року» 

I. Загальні засади 

1. Конкурс «Кращий нотаріус року» проводиться Нотаріальною палатою 

України спільно з Міністерством юстиції України з метою виявлення та 

заохочення кращих нотаріусів - членів НПУ за високий професіоналізм і 

особистий внесок в нотаріальну діяльність. 

2. Основними завданнями конкурсу є підвищення рівня організації 

нотаріальної діяльності, та нотаріального обслуговування населення, престижу 

професії нотаріуса, розвиток кращих традицій українського нотаріату, 

зростання права та правової культури в українському суспільстві. 

3. Питання, які не передбачені цим Положенням і стосуються організації та 

проведення конкурсу, вирішуються конкурсними комісіями, правліннями 

відділень НПУ, Радою НПУ. 

4. Конкурс проводиться у два етапи: 

 перший етап (регіональний); 

 заключний (всеукраїнський) етап. 

5. Нагородження переможців заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу 

«Кращий нотаріус року» проводиться в урочистій обстановці в м. Києві за 

участю представників органів державної влади та громадськості. 

6. Організації першого і заключного етапів конкурсу передує широка 

роз’яснювальна робота значення заходів з підготовки і проведення конкурсу, 

формування нотаріальної еліти та визначення кращих за професією. 

II. Номінації 

7. Конкурс проводиться у таких номінаціях: 
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 «професіонал в сфері нотаріату»; 

 «опора і авторитет для нотаріальної спільноти»; 

 «майбутнє нотаріату»; 

 «кращий керівник». 

8. Номінація  «Професіонал в сфері нотаріату» присвоюється нотаріусам за 

зразкове виконання службових обов’язків та досягнення високих професійних 

результатів. Кандидати у цій номінації поділяються на такі категорії:  

 державний нотаріус; 

 приватний нотаріус. 

9. Номінація «Опора і авторитет для нотаріальної спільноти» присвоюється 

за значний особистий внесок у розвиток нотаріату України, високий 

професіоналізм, нотаріусам, які професійно працюють в нотаріальному 

середовищі не менше 20 років. Кандидати у цій номінації поділяються на такі 

категорії:  

 державний нотаріус; 

 приватний нотаріус. 

10. Номінація «Майбутнє нотаріату» присвоюється молодим нотаріусам, які 

займають активну позицію членів нотаріального співтовариства України та 

досвід роботи яких становить не менше 5 років. Кандидати у цій номінації 

поділяються на такі категорії:  

 державний нотаріус; 

 приватний нотаріус. 

11. Номінація «Кращий керівник» присвоюється керівникам, чий лідерський 

потенціал і професійні знання керівника сприяють підвищенню ефективності 

роботи колективу. Кандидати у цій номінації поділяються на такі категорії:  

 завідувачі державних нотаріальних контор; 

 керівники регіональних відділень НПУ. 

12. Відбір кандидатів з категорії керівників регіональних відділень НПУ у 

номінації «Кращий керівник» проводиться лише на заключному 
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(всеукраїнському) етапі. У цю категорію  конкурсантів висуваються голови 

регіональних відділень та їх заступники шляхом таємного голосування членами 

Ради НПУ. Так само, шляхом таємного голосування,  визначаються переможці і 

лауреати конкурсу в цій категорії номінантів. 

13. Особливості і порядок процедури відбору конкурсантів на першому 

(регіональному) етапі і заключному (всеукраїнському) етапі визначається 

відповідними конкурсними комісіями. 

14. Кандидатури на перший (регіональний) етап конкурсу висуваються 

окремими нотаріусами, колективами державних нотаріальних контор, 

правліннями відділень. 

 

III.  Умови проведення конкурсу 

 

15. Для проведення першого етапу конкурсу при регіональних відділеннях 

Нотаріальної палати України створюються конкурсні комісії з 11 осіб, до 

складу яких входять державні і приватні нотаріуси, які мають значний досвід 

роботи та безперечний авторитет серед колег, представники правління 

відділення НПУ та відповідного регіонального управління юстиції. Склад 

конкурсної комісії затверджується на засіданні правління відділення НПУ. 

16. Регіональні конкурсні комісії підводять підсумки конкурсу серед 

нотаріусів відповідного регіону та до 1 січня наступного за конкурсним роком 

надсилають відповідні подання з детальним викладенням досягнень кожного 

конкретного конкурсанта, який висувається в якості номінанта. 

17. Розгляд матеріалів регіональних конкурсних комісій, проведення 

заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу та нагородження переможців 

здійснюється центральною конкурсною Комісією за участі широкої 

громадськості, яка створюється при Раді НПУ за її рішенням. 

18. Проведення заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу «Кращий 

нотаріус року» проводиться раз на рік не пізніше лютого місяця наступного за 

конкурсним роком. 
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19. Повідомлення про проведення і підсумки конкурсу «Кращий нотаріус 

року» на першому і заключному етапах публікується в засобах масової 

інформації, спеціальних юридичних виданнях, у Всеукраїнському науково-

практичному журналі Нотаріальної палати України «Нотаріат України». 

Зазначена інформація також розміщується на офіційному веб-сайті НПУ та 

на веб-сайтах регіональних відділень. 

IV. Підсумки конкурсу і нагородження переможців 

 

20. Для переможців конкурсу на першому (регіональному)  етапі у кожній 

номінації  (окрім номінації «кращий керівник»,  де конкурс проводиться лише у 

категорії «завідувачі державних нотаріальних контор») встановлюється: 

  три призових місця з врученням заохочувальних відзнак регіональних 

відділень та управлінь юстиції; 

 три звання лауреата конкурсу з врученням диплому регіональних 

відділень та управлінь юстиції; 

 заохочувальні відзнаки регіональних відділень та управлінь юстиції для 

інших учасників першого (регіонального) етапу конкурсу, за активну участь у 

першому (регіональному) етапі конкурсу. 

 конкурсанти, які зайняли перші місця на першому (регіональному) етапі 

конкурсу делегуються на заключний (всеукраїнський) етап конкурсу. 

21.  Для переможців конкурсу на заключному (всеукраїнському) етапі у 

кожній номінації встановлюється: 

 три призових місця з врученням заохочувальних відзнак НПУ та 

Міністерства юстиції України. 

 три звання лауреата конкурсу з врученням диплому НПУ і Міністерства 

юстиції України. 

 заохочувальні відзнаки НПУ та Міністерства юстиції України для інших 

учасників заключного (всеукраїнського) етапу конкурсу, за активну участь у 

конкурсі. 


