
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦUI
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми роJ\ъ

Про проведенця першого туру
щорiчного Всеукраiнського
конкурсу <<Кращий державний
службовець> у 2017 роцi

Вiдповiдно ету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |g BepecшI2007 р. J\s 1152 щорiчного Всеукраiнського конкурсу<Кращий держав
державноi адмiнi 

зпорядження голови Сумсъкоi обласноi

туру щорiчного ВсеукраiЪського конк}
20|7 роцi), з метою пiдвищення рiвняслужбовцiв' виявленIUI працiвникiв, як1 маютЬ професiйнi навички, щоГрунтуютьсЯ на сrIасних спецiалъних знаннях i Ьналiтичних здiбностях,tIланування ikнъоi кар' ери

НАКАЗУЮ:

1. Утворити органiзацtйниЙ KoMiTeT з проведення першого туру
<Кращий державний службовець) (д-i -слового розвитку Сумськоi обласноi

тамент) та затвердити його скJIад

2,ЗатвердитИ Положення про органiзацiйниЙ KoMiTeT з проведенняпершого туру Конкурсу в !епартаментi (додаетъся).
3, ОрганiзацiйномУ KoMiTeTy Конкурсу до l4.04.2O|7 забезпечитипроведення першого туру Конкурсу в ,Щепартаментi.
4, Головному спецiалiстовi i.,r"rurr" персонuшу вiддiлу органiзацiйногозабезпечення та контролю управлiння ..rp-i"" розвитку агропромисловоговиробництва та харчовоi.rроr"ъповостi забъзпечити Харченко I.M. забезпечитивисвiтлеНня резуЛ_ътатiВ проведення першого туру Конкурсу на веб-роздiлi
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Веб-ПОРТаrrУ мiсцевих bp.u"i" виконавчот Ъоuд" сумсъкоi
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5, ВизнатИ таким, щО втратиВ чиннiстЬ, нак€}з .Щепартаменту
агропроМисловогО розвиткУ Сумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii
вiд29.02.20IбJ\ь 19-оД <Про проведення першого туру щорiчЪого
всеукраiъського конкурсу <кращий державний службовецъ) у iоtвроць.

6. Контроль за виконанням цього наказу зЕlлишаю за собою.

П.I.Турчин

l-



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii

/5'. i'c. Jt,.-rT Ns

органiзацiйногО KoMiTery з проведення першого туру щорiчного
ВсеукраiЪськогО конкурСУ <Кращий державний ."у*Оо"ець)) у
щепартаментi агропромислового розвитку cyMcbkoi обласноi

державноi адмiнiстрацil

заступниК начаJIъника управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiЙ - начальник вiддiлу бухга-гrтерського облiкута фiнансово-кредитного забезпечення-головний
бухгалтер, голова органiзацiйного KoMiTeTy

головний спетliалiст з питань персон€lлу вiддiлу
органiзацiйrтого забезпечення та контролю управлiння
сприяння розрIттку агропромислового виробництва та

харчовоI прсl\,Iисловостi, секретар органiзацiйного
KoMiTeTy

вiддiлу сприrIння
агропромислоRого виробництва,
ХаРчовоТ про}{lтсловостi управлiння

начальник вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та
розвитку с jltьських територiй управлiння
бухгалтерсIJli. ]]:) облiку, економiчного аналiзу та
РОЗвt,t,гкrr сiл, rrx територiй

Склад

нiколаенко
Наталiя
миколаiъна

Харченко
Iрина
миколаiъна

Пiдопригора
Вiталiй
ОлександровиII

Придатко
Любов
Володимирiвна

агропромисл(,,{ого
промисловос,j]1

виробництва

охорони
сприяння

та

розвитку
працi та

розвитку
харчовоi

I.М.Харченко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
а|ропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

Ns

положення
про органiзацiйНий KoMiTeT з проВедення першого туру щорiчного

ВсеукраihськогО конкурСу <<КраЩи й державни й 
"rrуйбо"Бц"п у

щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii

Ще ПолОженшI визначае загаJIьний порядок дiяльностi органiзацiйного
KoMiTeTy з проведення першого туру щорiчного ВсеукраiЪ."по.о *о""у|.у
<кращий державний службовецъ) у Щепартаментi u.ро.rрьrислового розвиткуСумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii (далi - Op.KoMiTeT).

I. Загальнi положення

оргкомiтет утворюеться наказом Щепартаменту агропромислового
розвиткУ СумськОi обласноi державноi адмiнiстрацii з метоrо ор.u"iзацiТ та
проведеннЯ першогО турУ щорiчного ВсеукраiЪського конкурсу <Кращий
державний службовець) (далi - Конкурс).

II. Правовi пiдстави дiяльностi Оргкомiтету

У своiЙ дiяльноСтi ОргкОмiтет керуеться постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪИ вiд 19 вересня2007 р. Ns Ll52 <Про проведення щорiчноговсеукраiъсъкого конкурсу <кращий державний службоi.ц"о, розпорядженнямголови Сумсъкоi обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд tц.оз'.zоt7 J\ъ 1з6-од
<ПрО проведеНня першОго туру щорiчного ВсеукраiЪського конкурсу <Кращий
державний службовець)) у 2017 роцi>>, цим Положенням.

III. Повноваження оргкомiтету

1. Здiйснюе розподiл обов'язкiв мiж головою, заступни(ом,
членами, затверджуе план роботи Оргкомiтеry.

2, ПровОдитЪ роз'яснЮв€LльнУ роботу з органiзацii та проведеннrI
Конкурсу.

3, ЗабезПечуе участЬ у пiдвищеннi квалiфiкацiТ державних службовцiв
Щепартаменту в рамках першого туру Конкурсу.

секретарем та
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к проведення Конкурсу.
першого туру Конкурсу.
нкурсу визначае його переможцiв.
тву .Щепартаменту агропромислового

розвитку Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii: щодо заохоченняпереможцiв Конкурсу.

IV. Органiзацiя роботи оргкомiтету

1. Засiдання Оргком тету проводятъся по Mipi необхiдностi.
2, Засiдання Оргкомiтету е правоможними, якщо в ix роботi берутъ участьне менше як двi третини його загального складу.
3, РiшенНя ОргкоМiтетУ приймаЮr"., .rростою бiлъшiстю вiд присутнiхйого членiв вiдкритим голосуванням.
4, У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Оргкомiтету вирiш€tльним еголоС головуюЧого, Члени ОргкОмiтетУ в разi незгоди з будь-яким рiшенняммають право вносити окрему думку в письмовому 

"".rr"дi, що додаеться допротоколу.
5. За пiдсумками cBoix засiданъ Оргкомiтет приймае рiшення, щооформлЯютъсЯ протокоЛом. Рiшення оргкоrir.rу оскарженню з боку )^rасникiвКонкурсу не пiдлягають.

I.М.Харченко

6, Органiзацiйне забезпечення дiялъностi Оргкомiтету здiйснюе йогосекретар.

Головний спецiалiст з питань персоналу
вiддiлу органiзацiйного забезпечення та
контролю


