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Шановні пані та панове,
Я радий повідомити, що заявки на отримання Премії Організації Об’єднаних Націй
за внесок у розвиток державної служби (UNPSA) прийматимуться на 2015 рік з 01 серпня
2014 по 31 жовтня 2014 року. UNPSA винагороджує творчі досягнення і внески державних
установ, які сприятимуть розвитку більш ефективного та гнучкого державного управління
у країнах світу і прагнуть поширити ці ініціативи для наслідування.
Я був би дуже вдячний, якби Ваша установа, як член IASIA, змогла б поширити цей
заклик до подання на номінації серед державних установ у Вашій країні та регіоні. Ваш
навчальний заклад запрошується розмістити посилання на веб-сайт Мережі державного
управління Організації Об’єднаних Націй (UNPAN) для того, щоб полегшити процес
номінації. Ми також закликаємо Вашу установу висунути стільки гідних ініціатив, скільки
бажаєте, на отримання Премії UNPSA 2015 року.
Зверніть увагу, що форми подання кандидатур мають бути заповнені онлайн на
порталі UNPAN за адресою: www.unpan.org/applyunpsa2015, де правила подання та онлайн
форму заяви можна знайти на шістьох офіційних мовах Організації Об’єднаних Націй.
Переможці UNPSA визначаються щороку 23 червня, так як цей день визначено Днем
державної служби Організації Об’єднаних Націй.
Висунення кандидатів на отримання нагороди 2015 року відбувається за чотирма
категоріями: 1) підвищення якості надаваних державних послуг; 2) сприяння участі у
прийнятті політично-важливих рішень через впровадження інноваційних механізмів;
3) просування загальнодержавних підходів в інформаційну епоху 4) просування надання
державних послуг з урахуванням принципів гендерної рівності.
Для отримання додаткової інформації щодо процесу висування кандидатур, будь
ласка, зв’яжіться з паном Джоном-Марі Каузія, керівником сектору з укріплення
потенціалу державного управління, e-mail: kauzya@un.org або з пані Стефанією Сенесе,
координатором UNPSA, DPADM/DESA, e-mail: senese@un.org.
Від імені відділу державного управління та управління з розвитку UNDESA ще раз
засвідчую щиру вдячність за Ваші зусилля і співробітництво у просуванні творчих та
інноваційних підходів в установах державного сектора.
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