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Про проведення у 2а|7 роцi першого туру
щорiчного Всеукраiнського конкурсу
кКращий державний с.гrужбовець>>

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд t9 вересня
2007 року }lb 1152 uПро проведення щорiчного Всеукраiнського конкурсу

<<Кращий державний службовець), методиtIних рекомендацiй щодо органiзацii

пiдвищення квалiфiкацii державнltх с.lryжбовцiв у рамках даного конкурсу,
затверджених нак€вом Нацiонального агентства Украiни з питань державноТ
служби вiд 15 лютого 20|2 року ]ф 29, та розпорядження голови обласноТ
державноi адмiнiстрацiТ вiд 1б березня 2а|7 року Jllb 116-р <Про проведеншI у
201.7 роцi першого туру щорiчного Всеукраiнського конкурсу <Кращий
державний службовецъ)

:

1. Утворити та затвердити скIIад органiзацiйного KoMiTery з проведеншI

у

20L7 роцi першого туру щорiчного ВсеукраiЪського конкурсу <Кращий

державний с.гryжбовець)) серед державних службовцiв апарчry та структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii (далi - Оргкомiтет) (додасться).

2. Головi

Оргкомiтеry

з

проведеннrI першого

туру

щорiчного
ВсеукраТнського конкурсу <Кращий державний сiryжбовець) (далi - Конкурс)
затвердити план роботи Оргкомiтету на 2017 piK.
Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiй :
провести роботу щодо вiдбору державних сlryжбовцiв дjul y"racTi у
KoHKypci;
зЕrл)л{ати до ylacTi у KoHKypci державних с.lryжбовцiв, якi планують
вступати у поточноIt{у роцi до Днiпропетровського регiонального iнституry
державного управлiння Нацiонапьноi академii державного управлiння при
Президентовi Украiни
спецiальнiстю кПублiчне управлiння та
адмiнiструваннrD) г€л.пузь знань кПублiчне управлiншt та адмiнiстрування);
3

.

за

2

подати кандидатури щодо )л{acTi у KoHкlypci державних службовцiв головi
органiзацiйного KoMiTeTy до 20 березня 20t7 року;
виходячи iз H€LrIBHocTi коштiв, передбачити можливiсть матерiального
заохочення переможцiв першого туру Конкурсу.
4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноI
державноi адмiнiстрацiТ вiд 26 лютого 2016 року JФ 37-р пПро проведення
I rypy щорiчного Всеуrсраiнського конкурсу <<Кращий державний с.гryжбовець))
у 20lб роцЬ).
5. Контроль за виконаннrIм даного розпорядження покJIасти на керiвника
апараry районноТ державноi адмiнiстрацiТ Куцареву О.В.

Перший засryпншк голови
районноi державноТ адмiнiстрачii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряджен}uI голови

Вiльшанськоi районноi
державноТ адмiнiстрацii
17 березня 201_7 Jt 53-р

склАд

органiзацiйного KoMiTery з проведення у 2017 роцi першого туру щорiчного
ВсеукраiЪського конкурсу <Кращий державний службовець>> серед державних
с.гryжбовцiв апараry та структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii

голова органiзацiйного комiтетч

КУШРЕВА
Олена Валентинiвна

МЕЛЬНИК

Вiкторiя

керiвник апарату районноТ державноi

адмiнiстрацii

Зас.ryпншк голови органiзацiйчого KoMiTeTv

СергiiЪна

IIТFВЧЕнко
Bipa Олексiiвна

-

засryпник керiвника апарату, нач€rльник
управлiння персонztлом апараry
райдержадмiнiстрацii

вiддirry

Секретар органiзацiйного KoMiTeTv

-

головний спецiалiст вiддirry управлiння
персонsl.лом апарату райдержадмiнiстрацii

Члени ошгапiзацiйного KoMiTery:

БУДАРЕI-ЪКА
Наталiя ЮрiiЪна
ПРНИК

-

Валентина BiKTopiBHa
григор'ев
Сергiй

Сергiйович

Д'I,IГА

-

начальник управлiння соцiапьного захисту
населення райдержадмiнiстрацii
начальник заг€rльного вiддiлу апарату
райдержадмiнiстрацiТ
завiдувач сектору iнформацiйноi дiяльностi та
комунiкацiй з гром4дськiстю апарату

райдержадмiнiстрацii
начаJIьник управлiння агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацiТ

Анатолiiвна
ЖИРОВА
- начальник фiнансового
Bipa Борисiвна
райдержадмiнiстрацiТ
Лiлiана

управлiння

