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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
21100, м.Вінниця, Хмельницьке шосе,7; факс (0432) 59-24-02
E-mail: vingfu@ukrpost.ua" vingfu@ukrpost.ua
____________________________________________________________________________________

Н А К  А З


13.03. 2012  	  								№ 55



Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу „Кращий державний службовець”


	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, Методичних рекомендацій щодо проведення  щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року №29, з метою підвищення професіоналізму, компетенції, ініціативності та відповідальності державних службовців, виявлення найбільш професійно підготовлених працівників для подальшого просування по службі та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 березня 2012 року №107 :

Н А К А З У Ю :

	1. Провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в головному фінансовому управлінні Вінницької обласної державної адміністрації у березні-квітні 2012 року.

	2. Оргкомітету (Горба О.Г.) після завершення першого туру конкурсу підвести підсумки, визначити переможців першого туру конкурсу та надати до 30 квітня 2012 року копії документів переможців до управління державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області для участі у другому турі конкурсу.

	3. Внести до Положення про Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в головному фінансовому управлінні Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого наказом начальника управління від 14.03.2011 року №35 «Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» такі зміни:

	Абзац третій розділу ІІ викласти у новій редакції:
	«-наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року №29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

	4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на першого заступника начальника головного фінансового управління Мушинського О.А.




Начальник		 				Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ



Ознайомлені:

Горба О.Г.

Мушинський О.А.





Вик.Гаєвик А.М.

