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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу «Кращий нотаріус року» 

 

І. Загальні засади 

 1. Конкурс «Кращий нотаріус року» (далі - Конкурс) проводиться 

Нотаріальною палатою України (далі - НПУ) спільно з відділеннями НПУ з 

метою виявлення та заохочення професійно найкращих нотаріусів - членів 

НПУ, які мають значні професійні досягнення та  успіхи внесли вагомий 

особистий внесок у розвиток нотаріату.  

 2. Основними завданнями Конкурсу є підвищення авторитету професії  і 

статусу нотаріуса, вивчення і  впровадження позитивного досвіду роботи 

нотаріусів,продовження і розвиток кращих традицій українського нотаріату. 

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

проведення Конкурсу вирішуються правліннями відділень НПУ та  Радою 

НПУ. 

4. Конкурс проводиться у два тури : 

 перший  тур (територіальний); 

 заключний тур (всеукраїнський). 

5. Нагородження переможців заключного  туру конкурсу «Кращий 

нотаріус року» проводиться в урочистій обстановці в м. Києві за участю 

представників органів державної влади та громадськості. 
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6. Організації першого і заключного турів конкурсу передує широка 

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

формування нотаріальної еліти та визначення кращих за професією. 

ІІ.Номінації 

7. Конкурс проводиться у таких номінаціях: 

 «Професіонал в сфері нотаріату»; 

 «Опора і авторитет для нотаріальної спільноти»; 

 «Майбутнє нотаріату»; 

 «Нотаріус-науковець»; 

 «Кращий керівник»; 

 «Легенда нотаріату України». 

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

сумлінне виконання професійних обов’язків відповідно до принесеної присяги, 

дотримання правил професійної етики, активну участь в професійному 

самоврядуванні шляхом роботи в комісіях НПУ та/або органах НПУ, 

відділеннях НПУ та/або шляхом участі в заходах, що організовуються НПУ, за 

наявності стажу роботи у сфері нотаріату десять років. 

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

нотаріусам, які професійно працюють в нотаріальному середовищі не менше 20 

років за  вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату України та високий 

професіоналізм, та, які беруть активну участь в професійному самоврядуванні 

шляхом роботи в комісіях НПУ та/або органах НПУ, відділеннях НПУ та/або  

шляхом участі в заходах, що організовуються НПУ, активно діляться своїм 

досвідом з іншими колегами. 

10. Номінація «Майбутнє нотаріату» присвоюється нотаріусам, які  

приймають активну  участь у професійному самоврядуванні та досвід роботи 

яких становить не менше 5 років.  

11. Номінація «Нотаріус-науковець» присвоюється нотаріусам, які сприяють 

розвитку наукового підгрунття нотаріальної діяльності шляхом написання 

статей, проведенні лекцій, семінарів для нотаріусів, беруть участь в 
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конференціях, присвячених проблемам нотаріату, приватноправових наук 

тощо, надають аналітично-методичну допомогу колегам, професійному 

самоврядуванню. 

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

потенціал і професійні знання керівника сприяють підвищенню ефективності 

роботи колективу та авторитету професійного самоврядування. Кандидати у цій 

номінації поділяються на такі категорії:  

  завідувачі державних нотаріальних контор; 

  керівники регіональних відділень НПУ. 

13. Відбір кандидатів з категорії керівників відділень НПУ у номінації 

«Кращий керівник» проводиться лише на заключному турі. 

У цю категорію  конкурсантів висуваються голови відділень НПУ та їх 

заступники шляхом таємного голосування членами Ради НПУ. Так само, 

шляхом таємного голосування, визначаються переможці конкурсу у цій 

категорії номінантів. 

14. Номінація «Легенда нотаріату України» присвоюється лідерам нотаріату, 

які мають авторитет і визнання в Україні, високий професіоналізмом та 

бездоганну ділову репутацію, багаторічною працею (більше 30 років 

професійно працюють в нотаріальному середовищі) підготовкою професійних 

спеціалістів, пошуком нових форм і методів створювали прогресивний імідж 

нотаріату в Україні та його міжнародне визнання. 

 

ІІІ. Умови проведення конкурсу 

15. Порядок відбору конкурсантів на першому і заключному турах 

Конкурсів визначаються відповідними конкурсними комісіями. 

16. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом, який 

підписує голова та члени відповідної конкурсної комісії. 

17. Для проведення першого туру Конкурсу при відділеннях НПУ 

створюються Територіальні конкурсні комісії з 7 осіб, до складу яких входять 

державні і приватні нотаріуси, які мають значний досвід роботи та безперечний 
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авторитет серед колег, представники правління відділення НПУ. Склад 

конкурсної комісії затверджується на засіданні правління відділення НПУ. 

18. Кандидатури на перший тур Конкурсу висуваються нотаріусами, 

колективами державних нотаріальних контор, правліннями відділень НПУ. 

19. По кожній номінації Конкурсу із числа конкурсантів обирається один 

переможець. 

20. Територіальні конкурсні комісії підводять підсумки Конкурсу серед 

нотаріусів відповідного відділення НПУ та до 01 липня  надсилають подання з 

детальним викладенням успіхів та досягнень кожного конкретного 

конкурсанта, який висувається як номінант. 

21. Переможці першого туру Конкурсу за поданням  конкурсної комісії з 

проведення першого туру беруть  участь у другому турі. 

 

ІV. Підсумки конкурсу і нагородження переможців 

22. Для проведення  другого туру Конкурсу при Раді НПУ створюється 

Центральна конкурсна комісія. До складу  Центральної конкурсної комісії 

входять7 членів Ради НПУ, за її рішенням. 

23. Центральна конкурсна комісія розглядає подання Територіальних   

конкурсних комісій по кожному переможцю першого туру Конкурсу. 

24. Після проведення другого туру  Конкурсу Центральна конкурсна комісія 

шляхом  відкритого голосування простою більшістю голосів (за винятком 

пункту 13 цього Положення) визначає переможців та лауреатів. Переможцями у 

кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше, друге та 

третє місце, лауреатами – усі інші учасники, які перемогли у першому турі. 

25. Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом 

переможця. 

26. Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом 

лауреата. 

27. Проведення заключного туру Конкурсу «Кращий нотаріус року» 

проводиться раз на рік до Дня нотаріату 02 вересня. 
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28. Інформація про проведення і підсумки конкурсу «Кращий нотаріус 

року» на першому і заключному  турах розміщується на офіційному веб-сайті 

НПУ та на веб-сайтах відділень НПУ. 
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