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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Щепартаменту
агропромислового розвитку

положення
про органiзацiйний oMiTeT з проведення першого туру щорiчного

Всеукраiнського конкурсу <Кращий держа вн и й службовець>>
в Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi

державrrоi адмiнiстрацii

I_{e Положення виз ачас загальний порядок дiяльностi органiзацiйного
KoMiTeTy з проведення ершого туру щорiчного ВсеукраТнсъкого конкурсу
<Краrций державний слчжбовець> (далi оргкомiтет) в Щепартаментi
агропромислового розвитку СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii.

I. Загальнi положення

1" Оргкомiтет утворюсться згiдно з наказом директора .Щепартаменту
аГРОIIРОМислоВоГо роЗвитку Сумсъкоi обласноi державноi адп,riнiстрацii з метою
органiзацiТ та проведення першого туру rцорiчного Всеукраiнського конкурсу
<Кращий державний службовець)).

2.До складу оргкоN iTeTy входить не менше 5 осiб: голова, заступник
голови, секретар та члени оргкомiтету. Кiлькiсний та персонаJIьний склад
оргкомiтету визначаеться наказом директора Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноТ державtrоi адмiнiстрачii.

II. Прав Bi пiдстави дiяльностi оргкомiтету

У своiй дiялъностi с ргкомiтет керуеться постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 19 вересня 2001 р. ЛЪ 1152 uПро проведення щорiчного
ВсеукраТнського конкурсу <Краrций державний службовець>>, наказом
Нацiонального агентства УкраТни з питань державноТ служби вiд 15 лютого
20]2 року JЮ 29 uПро затвердх{ення методичних рекомендацiй щодо
проведення щорiчного ВсеукраТнського конкурсу <КращиЙ державниЙ
службовець), розпорядження голови Сумськоi обласноТ державноТ адмiнiqтрацii
вiд 04.03.2015 JЪ 120-ОД, <Про проведення першого туру щорiчного
Всеукраiнського конкурсу <Крашr,rй державний службовець> у 2015 роцi),
наказом директора Щепартаменту агропромислового iэозвитку Сумсъкоi
обласноТ державноi адмiнiстрацiТ та цим Положенням.
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III. Повноваження оргкомiтету

1. Здiйснюе розподiл обов'язкiв мiж головою, заступником,
членами, затверджус план роботи оргкомiтету.

2. Проводить роз'яснюв€tлъну роботу з органiзацii та
конкурсу.

3. Розробляе план заходiв з органiзацii пiдвищення
державних службовцiв у рамках першого туру конкурсу.

секретарем та

проведоннrI

квалiфiкацii

4. Розробляс та затверджус порядок проведення конкурсу.
5. Розглядае узагальненi пiдсумки проведення конкурсу.
6. За пiдсумками конкурсу визначае його переможцiв.
7. Вносить гrропозицiТ керiвництву Щепартаменту агропромислового

розвитку Сумсъкоi обласноi дерlкавноТ адмiнiстрацii rцодо ik зарахування до
кадрового резерву, подальшого просування по службi, дострокового
присво€ння чергового рангу державного службовця, застосування iнших фор,
заохочення.

IV. Органiзацiя роботи оргкомiтету

l. Засiдання оргкомiтету проводятъся по Mipi необхiдностi, вiдповiдно до
плану роботи.

2. Засiдання оргкомiтету е правомо)tними, якщо в ik роботi беруть участь
не менше як двi третини його загального складу.

3. Рiшення оргкомiтету приймаються Fростою бiльшiстю вiд присутнiх
його членiв вiдкритим голосуванням.

4. У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв оргкомiтету вирiш€Lльним е

голос головуючого. Члени оргкомiтету в разi незгоди з будь-яким рiшенням
мають право вносити окрему думку в писъмовому виглядi, що додаеться до
протоколу.

5. За пiдсумками своТх засiданъ оргкомiтет приймас рiшення, що

Начальник вiддiлу кадрового
та юридичного забезпечення

оформляються протоколом.

. 6. Органiзацiйне
секретар.

забезпечення дiяльностi оргкомiтету здiйснюс його

I.М.Харченко


