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нАкАз
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Про внесення змiн до наказу

,Щепартаменту агропромислового

розвитку вiд 15.03 -2017 N9 31-ОД

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 BepecH,I

проведення щорiчного Всеукраiнського конкурсу

у*Ьо".цъ)), розпорядження голови Сумсъкоi обласноi

вiд 14.03.20117 Ns 136-ОД <Про проведення ltершого

туру щорiчного Всеукраiнського конкурсу <кращий державний службовець>> у

icih роцiп, з метою ,riд""щ."ня рiвня професiйноi компетентностi державних

служdо"цiв, виявлення працiвникiв, якi мають професiйнi навички, що

fрунтуютьсЯ на сучасниХ спецiальних знаннях i аналiтичних здiбностях,

планування iхнъоТ кар'ери

НАКАЗУЮ:

1. внести змiни до органiзацiйного KoMiTeTy з проведеннrI першого туру

щорiчного Всеукратнсъкого конкурсу <кращий державний службовець>> у

Щепартаментi агропроМисловогО розвиткУ CyMcbKoi обласноi державноТ

адмiнiстрацii, затвердженого нак€}зом ,щепартаменту агропромислового

po.""rny СумськОi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 15.03 .20|7 J\Ъ 31-ОЩ, та

,ur".рд"ти його скJIад у новiй редакцiт rдодаеться).

2. Контроль за виконанням цъого наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора,.Щепартаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,.Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацiТ

S И r?3. lаl? Xg 3r-ф

Склад
органiзацiйного KoMiTeTy з проведення першого туру щорiчного
Всеукраiнського конкурсу <Кращий державний службовець>> у
Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi

державноr адмrнrстрацrl

Турчин
Петро
Iванович

нiколаенко
Наталiя
миколаiвна

Харченко
Iрина
микопаiвна

Пiдопригора
Вiталiй
Олександрович

Придатко
Любов
Володимирiвна

Головний спецiалiст з питань персоналу

виробництва
сприяння розвитку агропромислового
та харчовоi промисловостi, голова

органiзацiйного KoMiTeTy

заступник начzшьника управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй - нач€шьник вiддiлу бухгалтерського облiку
та фiнансово-кредитного забезпеченнrI - головний
бухгалтер, заступник голови органiзацiйного KoMiTeTy

головний спецiалiст з питань персонztлу вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та контролю управлiння
сприяння розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисJIовостi, секретар органiзацiйного
KoMiTeTy

вlддlлу сприrIння
агропромислового виробництва, охорони
харчовоi промисловостi управлiння сприяння
агропромислового виробництва та
промисловостi

начЕuIьник вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та

розвитку сiльських територiй управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та

розвитку сiльських територiй

розвитку
працi та
розвитку
харчовоi

I.М.Харченко



СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

JrрJ хр/у

нАкАз

м. Суми Ns ]f-?,O

Про вцесення змiн до наказу
Щепартаменту агропромисловоfо

розвитку вiд 15.03.2017 NЪ 31-ОД

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19 вересшI
2007 р. J\b 1152 кПро проведення щорiчного Всеукраiнського конкурсу
<Кращий державний службовець), розпорядження голови СумськоТ облаСнОТ

державноi адмiнiстрацii вiд 14.0З.2017 J\Ъ 136-ОД <Про проведення першого
туру щорiчного Всеукраiнського конкурсу <<Кращий державний службовець> у
20117 роцi)>, з метою пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi державних
службовцiв, виявленнrI працiвникiв, якi мають професiйнi навички, щО
грунтуються на сучасних спецiальних знаннях i аналiтичних здiбностях,
планування ikньоi кар' ери

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до органiзацiйного,комiтету з цроведеннrI першого ТУРУ

щорiчного ВсеукраТнського конкурсу кКращий державний службовецъ>> у
,Щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державНОi
адмiнiстрацiТ, затвердженого наказом ,Щепартаменту агропромислоВоГО

розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 15.03.2017 Nч 31-О,Щ, та
затвердити його склад у новiй редакцii (додаеться).

2. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора,Щепартаменту О.П.Петрова



Олександрович

Придатко
Jftобов
Володимирiвна

Головний спецiалiст з питань персоналу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноt
адмiнiстрацii
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Склад

Турчин
Петро
[ванович

нiколаенко
Наталiя
миколаiвна

Харченко
Iрина
миколаiвна

Пiдопригора
Вiталiй

виробництва

розвитку
працi та
розвитку
харчовоi

органiзацiйного KoMiTery з проведення першого туру щорiчного
Всеукраiнського конкурсу <Кращий державний службовець>> у
Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi обласцо'i

державноr адмrнrстрацrr

сприяння розвитку агропромислового
та харчовоi промисловостi, голова

органiзацiйного KoMiTeTy

облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй - нач€шьник вiддiлу бухгалтерського облiку
та фiнансово-кредитного забезпеченIuI - головний
бухгалтер, заступник голови органiзацiйного KoMiTeTy

головний спецiалiст з питанъ персонztлу вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та контролю уrrравлiння
сприяння розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисловостi, секретар органiзацiйного
KoMiTeTy

вlддlлу сприяння
агропромислового виробництва, охорони
харчовоi промисловостi управлiння сприяння
агроrrромислового виробництва та
промисловостi

I.М.Харченко


