
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

14.03.2017                                                                                                  № 46466 

 

 

Про проведення у 2017 році 

першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний 

службовець» в 

райдержадміністрації  

 

Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року   

№ 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець» (зі змінами): 

1. Провести в райдержадміністрації перший тур щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Конкурс). 

2. Утворити Організаційний комітет із проведення першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних 

службовців райдержадміністрації в 2017 році (далі Оргкомітет) та затвердити його 

склад (додається). 

Надати право голові Оргкомітету вносити в разі потреби зміни до складу 

Оргкомітету. 

3. Перший тур Конкурсу провести у квітні 2017 року серед державних 

службовців у номінаціях, визначених пунктом 5 Порядку проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий держааний службовець», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року   № 1152 (зі 

змінами): 

«Кращий керівник» (беруть участь начальники управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів райдержадміністрації, їх заступники, завідувачі секторів, 

начальники відділів апарату райдержадміністрації); 

«Кращий спеціаліст» (беруть участь головні, провідні спеціалісти, 

спеціалісти управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації). 

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 

передбачити видатки на проведення першого етапу Конкурсу у межах видатків, 

виділених на утримання райдержадміністрації. 

5. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації (Приймачук Л.І.) забезпечити висвітлення проведення 

Конкурсу в засобах масової інформації. 



6. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації провести  

роз’яснювальну роботу серед державних службовців щодо мети і завдань 

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». 

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

райдержадміністрації від 03 березня 2016 року № 46 «Про проведення у 2016 році 

першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 

службовець» в райдержадміністрації». 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату 

райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

 

 

          Голова 

 районної державної 

      адміністрації                                                                              Ю.КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

14.03.2017  №  466 

 

 

С К Л А Д 

Організаційного комітету із проведення першого  

туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий  

державний службовець» серед державних службовців  

райдержадміністрації в 2017 році 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- керівник апарату райдержадміністрації, голова 

Організаційного комітету 

 

Самохіна 

Лариса Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації, секретар Організаційного 

комітету 

 

Члени Організаційного комітету: 

 

Приймачук  

Лілія Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом та 

організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

 

Діхтяр  

Валентина Іванівна 

- начальник загального відділу апарату 

райдержадміністрації 

 

Ушаков  

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації  

 

 

 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації       В.М.Хоменко 

 

 

 


