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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Це положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення 

«ЮРИСТ РОКУ» (далі - Конкурс). 

Конкурс проводиться Союзом юристів України за участю Вищої ради 

юстиції України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду 

України, Вищого адміністративного суду України, Генеральної прокуратури 

України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства освіти України, Міністерства зовнішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації 

України, Державної митної служби України, вищих юридичних закладів 

освіти, Спілки адвокатів України, Української нотаріальної палати, інших 

професійних та громадських об’єднань правників. 

Основною метою Конкурсу є сприяння: 

 підвищенню кваліфікації і професійного рівня представників 

юридичної професії та престижу їх праці; 

 сумлінному виконанню юристами своїх службових обов’язків, 

постійному вдосконаленню організації роботи, розвитку ініціативи і 

творчості; 

 стимулюванню системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації правничих кадрів; 

 розширенню участі юристів в науково-дослідній та науково-

методичній роботі; 

 забезпеченню ефективної роботи державних органів і установ та 

недержавних організацій відповідно до їх компетенції; 

 утвердженню конституційності, правопорядку і законності в 

українському суспільстві. 

Завдання Конкурсу: 

 визначення найвагомішого вкладу правників у професійний розвиток 

своєї діяльності; 

 формування громадської оцінки діяльності правників як окремих 

особистостей. 



Конкурс має свою емблему, яка містить логотип Конкурсу та девіз 

Конкурсу в українській та латинській транскрипції. Використання емблеми в 

повному обсязі чи окремо логотипу Конкурсу можливе лише за згодою 

Виконкому Ради Союзу юристів України. 

Девіз Конкурсу – JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM (з лат. - 

ОСНОВА ДЕРЖАВИ – ПРАВОСУДДЯ). 
Відомості про проведення конкурсу і його підсумки публікуються в 

засобах масової інформації, на офіційному Інтернет-сайті Союзу юристів 

України: www.lawyersunion.org.ua та офіційному Інтернет-сайті 

Конкурсу: www.jurist-roku.org . 

Конкурс проводиться щорічно, у жовтні місяці, напередодні 

професійного свята – Дня юриста, що відбувається 8 жовтня. Церемонія 

нагородження переможців конкурсу проходить напередодні, в день, або після 

професійного свята - Дня юриста. 

Переможцями Конкурсу визнаються юристи (а в номінації «Студент - 

юрист» - студенти), які досягли найкращих результатів у роботі (навчанні) за 

підсумками року та відповідають вимогам професійної і ділової етики, що 

будується на загальноприйнятих засадах служіння народу України, 

професіоналізмі, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, 

персональній відповідальності за виконання службових обов’язків, 

дисципліні тощо, за такими номінаціями: 

 суддя 

 суддя господарського суду 

 суддя адміністративного суду 

 юрист - державний діяч 

 юрист - парламентар 

 юрист - громадський діяч 

 дипломат - юрист 

 прокурор 

 юрист - працівник МВС 

 юрист - податківець 

 юрист - працівник СБУ 

 нотаріус 

 адвокат 

 юрисконсульт 

 юрист - вчений 

 студент - юрист 

Учасники, які визнані переможцями Конкурсу, відзначаються 

дипломами та пам’ятними знаками, дизайн яких розробляється на 

замовлення Номінаційного комітету з використанням затверджених логотипу 

та девізу Конкурсу та затверджується Виконкомом Ради Союзу юристів 

України. 

Організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу здійснює 

Номінаційний комітет, який очолює Перший заступник Голови Союзу 

http://www.lawyersunion.org.ua/
http://www.jurist-roku.org/


юристів України - Анатолій Коваленко. Робота Номінаційного Комітету 

здійснюється на громадських засадах. 

Для забезпечення проведення Конкурсу створюється Фонд 

Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення 

«ЮРИСТ РОКУ», кошти якого акумулюються на рахунку Міжнародного 

благодійного фонду юристів України. 

II. КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНКУРСУ 
Керівним органом Конкурсу є Номінаційний комітет, який формується 

з представників організацій і установ, що зазначені у п. 1.2. цього 

Положення. Склад Номінаційного комітету щороку затверджується 

Виконкомом Ради Союзу юристів України. 

Номінаційний комітет Конкурсу: 

 визначає дату проведення церемонії нагородження переможців 

Конкурсу; 

 визначає номінації, за якими підводяться підсумки Конкурсу; 

 збирає, аналізує, узагальнює пропозиції щодо учасників Конкурсу, 

визначає переможців Конкурсу; 

 організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу; 

 приймає рішення про публікацію інформації, що стосується 

проведення Конкурсу; 

 вживає заходів до залучення коштів у Фонд Всеукраїнського 

щорічного конкурсу на краще професійне досягнення «ЮРИСТ РОКУ», 

затверджує кошторис витрат на проведення Конкурсу, організовує контроль 

за виконанням цього кошторису та звітує перед Виконкомом Ради Союзу 

юристів України; 

Розпорядчими органами Конкурсу є Голова Номінаційного комітету і 

Секретар Номінаційного комітету. 

Голова Номінаційного комітету: 

 представляє Номінаційний комітет у зносинах з іншими 

підприємствами, установами та організаціями; 

 керує роботою Номінаційного комітету і організовує виконання його 

рішень; 

Секретар Номінаційного комітету веде протоколи засідань, готує 

необхідну інформацію та здійснює відповідне листування у справах 

Номінаційного комітету. 

Засідання Номінаційного комітету проводяться в міру необхідності, але 

не менше одного разу за весь час підготовки та проведення Конкурсу, і є 

правомочними за присутності більше ніж 1/2 від загальної кількості членів 

Номінаційного комітету. Рішення Номінаційного комітету фіксуються в 

протоколі, який підписується Головою та Секретарем. Рішення приймаються 

більшістю голосів шляхом відкритого голосування. За рішенням 

Номінаційного комітету, а також у випадках, передбачених цим 

Положенням, рішення можуть прийматися більшістю голосів шляхом 

закритого голосування. 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 



3.1. Конкурс вважається розпочатим з моменту публікації у засобах 

масової інформації відповідного рішення Номінаційного комітету про умови 

його проведення. 

3.2. Публікація у засобах масової інформації умов проведення 

Конкурсу здійснюється Номінаційним комітетом не пізніше ніж за 10 днів до 

завершення прийому пропозицій щодо участі в Конкурсі. 

3.3. Право подавати пропозиції щодо претендентів на здобуття 

почесної відзнаки переможця Конкурсу з власної ініціативи або за 

зверненням Виконкому Союзу юристів України надається: 

 органам державної влади та управління; 

 органам місцевого самоврядування; 

 органам судової влади та прокуратури; 

 підприємствам, установам та організаціям різних форм власності; 

 громадським об’єднанням; 

 іншим недержавним організаціям; 

 претендентам шляхом самовисування. 

3.4. Пропозиції щодо участі в Конкурсі подаються (надсилаються 

листом, факсом, електронною поштою) до Номінаційного комітету за 

адресою, визначеною Номінаційним комітетом, до 5 вересня поточного року 

в одному примірнику разом з заповненою анкетою учасника Конкурсу 

(додаток № 1 до цього Положення). 

3.5. Пропозиція складається у довільній формі і підписується 

керівником підприємств, установ, організацій чи їх підрозділів, що 

представляють претендента на Конкурс, або особисто претендентом у разі 

самовисування. Пропозиція повинна містити обґрунтування мотивів 

висування кандидата, стислу інформацію про унікальність, вагомість 

діяльності претендента, особисті досягнення у правовій сфері протягом року 

з їх документальним підтвердженням. 

3.6. Інформація про кількість учасників Конкурсу розміщується на 

офіційних Інтернет-сайтах Союзу юристів України та Конкурсу протягом 10 

днів після закінчення терміну для подання пропозицій на Конкурс. 

3.7. У п’ятиденний строк після закінчення терміну для подання 

пропозицій на Конкурс Номінаційний комітет розглядає і оцінює 

характеристики-рекомендації з доданими документами разом з анкетами 

представлених претендентів та визначає переможців в кожній номінації. 

3.8. Учасники Конкурсу, що запрошуються на церемонію 

нагородження, персонально повідомляються про це Номінаційним комітетом 

та зобов’язані протягом п’яти днів з дня повідомлення підтвердити свою 

участь в церемонії нагородження. 3.9. У разі не підтвердження своєї участі в 

церемонії нагородження учасником, що визначений переможцем Конкурсу, 

він підлягає заміні на іншого претендента, наступного за ним за кількістю 

голосів членів Номінаційного комітету. 3.10. Імена переможців Конкурсу 

поміщуються в конверти, що запечатуються, та не підлягають розголошенню 

членами Номінаційного комітету до моменту їх офіційного оголошення на 

церемонії нагородження шляхом відкриття конвертів. 3.11. Повідомлення 



про проведення церемонії нагородження, а також про підсумки Конкурсу 

розміщуються на офіційних Інтернет-сайтах Союзу юристів України та 

Конкурсу. 3.12. Конкурс вважається закінченим після проведення церемонії 

нагородження його переможців. 
 


