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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми Ns-"/а-Р2

Про проведення першого туру
щорiчного Всеукраiнського
конкурсу <<Кращий державний
службовець>> у 2016 роцi

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |9 Bepecнrl
2007 р. Jф 1152 <Про проведення щорiчного Всеукраiнського конкурсу
<Кращий державний службовець>, нак€ву Нацiонального агентства УкраiЪи з
питань державноi служби вiд 15.02.20|2 Nч J9 <Про затвердження методичних
рекомендацiй щодо проведення щорiчного Всеукраiнського конкурсу <Кращий
державниЙ службовець)>, розпорядження голови СумськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 24.02.20|6 J\Ъ 81-ОД <Про проведення першого туру
щорiчного Всеукраiнського конкурсу <Кращий державний службовець> у
20|6 роцi>

ЕIАКАЗУЮ:

1. Утворити органiзацiйний KoMiTeT з проведення першого туру
щорiчного ВсеукраiЪського конкурсу <Кращий державний службовець) (далi -
Конкурс) в ,Щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi обласноI
державноТ адмiнiстрацii та затвердити його склад (додасться).

2. Затвердити Положення про органiзацiйний KoMiTeT з проведеннrI
Першого туру Конкурсу в Щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноI адмiнiстрацii (додаеться).

3. Провести |2.04.2016 перший тур Конкурсу в Щепартаментi
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

4. ВiддiлУ органiзацiйно-кадрового забезпечення ,Щепартаменту
аГроПромислового розвитку СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii
Забезпечити проведеншI першого туру Конкурсу та висвiтлення результатiв
Його проведення на веб-сайтi Щепартаменту офiцiйного веб-порталу мiсцевих
органiв виконавчоi влади Сумськоi областi.

5. Визнати таким, що втратив чиннiсть, ,Щепартаменту
Jlr

адмlнlстрац1lагропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi
вiд |2.0З.20115 Ns 19-ОД <Про проведення перrттого туру щорiчного
ВсеукраiЪського .конкурсу <Кращий державний службовець) у 20 15 роцi>>.



б. КонтрОль за виконанням нак€ву. поюIасти на заступника директора
,ЩепартаментУ - начЕUIьника управлiннrl сприяннrI розвитку га-гrузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi та кадрового забезпеченнrI Турчина
Петра Iвановича.

ЗaсryпникДиpeкTopаЩeпаpTaмеНTyffio.П.ПетpoBа
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмlнlстрац11
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Склад

державноi адмiнiстрацii

заступник директора Щепартаменту начаJIьник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоТ промисловостi та кадрового
забезпечення Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiT,
голова органiзацiйного KoMiTeTy
начапьник управлiння бухгалтерського облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських територiй
,Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii, заступник голови
органiзацiйного KoMiTeTy
заступник начаJIьника вiддiлу органiзацiйно-кадрового
забезпечення .Щепартаменту агропромисJIового
розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ,
секретар органiзацiйного KoMiTeTy
завiдувач сектору iнформацiйно-комп' ютерного
забезпечення апарату Сумськоi обласноi державноI
адмiнiстрацii (за згодою)
начаJIьник вiддiлу сприяння розвитку , галузей
сiльського господарства, охорони працi та харчовоi
промисловостi Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

-S, Ш.l.Турчин
..,)

органiзацiйного KoMiTeTy з проведення першого туру Конкурсу в
Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi

Турчин
Петро
Iванович

нiколаенко
Наталiя
миколаiъна

Харченко
Iрина
миколаiъна

.Щанiлов
Костянтин
Юрiйович
Пiдопригора
Вiталiй
Олександрович

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоТ
промисловостi та кадрового забезпечення

Засryпник начальника вiддiлу
органiзацiйно-каДрового забезпечення
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I.М.Харченко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii
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положення
про органiзацiйний KoMiTeT з проведення першого туру Конкурсу

в .Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноТ
державноТ адмiнiстрацii

Ще Положення визначае загzшьний порядок дiяльностi органiзацiйного
,ý, KoMiTeTy з проведення першого тур}- Конкурсу в Щепартаментi

агропромислового розвитку Сумськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ (далi -
Оргкомiтет).

I. Загальнi положення

1. Оргкомiтет утворюеться згiдно з накzвом Щепартаменту агропромисло-
вого розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii з метою органiзацii та
проведення першого туру Конкурсу.

2.До складу Оргкомiтету входить не менше 5 осiб: голова, заступник
голови, секретар та члени Оргкомiтету. Кirькiсний та персон€tльний скJIад
Оргкомiтету визначаеться наказом Щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii.

II. Правовi пiдстави дiяльностi оргкомiтету

У своiй дiяльностi Оргкомiтет керуеться постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 19 вересня 2007 р. JФ t|52 <Про проведення щорiчного
ВсеукраiЪського конкурсу <Кращий державний службовець>>, наказом
Нацiонального агентства УкраiЪи з питань державноi служби вiд 15.02.2012
J\b 29 <Про затвердження методичних рекомендацiй щодо проведенЕrI
щорiчного Всеукраiнського конкурсу <Кращий державний службовець>>,

розгlорядженням голови Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
24.02.2016 Ns 81-ОД <Про проведення першого туру щорiчного
ВсеукраТнського конкурсу <Кращий державний службовець> у 20|6 роцi),
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III. Повноваження Оргкомiтету

1. ЗДiйСНЮе РОЗПодiл обов'язкiв мiж головою, заступником, секретарем та

2. Проводить роз'яснюв€tльну
Конкурсу.

роботу з органiзацii та проведення

З. Забезпечуе участь у пiдвищеннi квалiфiкацii державних службовцiв
,ЩеПаРтаменту агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii в рамках першого туру Конкурсу.

4. Розробляе та затверджуе порядок проведення Конкурсу.
5. Розглядае пiдсумки проведення lтершого туру Конкурсу.
6. За пiдсумками першого руту Конкурсу визначае його переможцiв.
7. Вносить пропозицiI керiвництву ,Щепартаменту агропромислового

розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiт щодо под€tльшого
просування по службi, застосування iнших форм заохочення.

IV. Органiзацiя роботи оргкомiтету

l. ЗаСiДаНня Оргкомiтету проводяться по Mipi необхiдностi, вiдповiдно до
плану роботи.

2. Засiдання Оргкомiтету е правоможними, якщо в ix роботi беруть r{асть
не менше як двi третини його загального складу.

3. РiШеННЯ ОРГкомiтету приймаються простою бiльшiстю вiд присутнiх
иого членlв вlдкритим голосуванням.

4. У ВИПаДКУ Рiвного розподiлу голосiв членiв Оргкомiтету вирiшЕlJIьним €
голоС головуюЧого. Члени Оргкомiтету в разi незгоди з будь-яким рiшенням

членами, затверджуе кilIенд арнпй план роботи Оргкомiтету.

секретар.

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлlння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового iабезпеченн

Засryпник начальника вiддiлу
органiзацiйно-кадрового забезпечення

мають право вносити окрему думку в письмовому виглядi, що.tYIcLдJl_D rrPcLl'U бгl(,Uzlll4 UrtPglvry л}мку tJ llисьмовому вигляд1, що додаеться до
протоколу.

5. За ПiДСУмками cBoik засiдань Оргкомiтет приймае рiшення, що
оформляються протоколом. Рiшення Оргкомiтету оскарженню з боку учасникiв
Конкурсу не пiдлягають.

6.органiзацiйне забезпеченнrI дiяльностi Оргкомiтету здiйснюе його

I.М.Харченко




