

П Р О Т О К О Л   № 04
засідання Організаційного комітету
Головного фінансового управління Вінницької 
облдержадміністрації від  27 квітня 2012 року м. Вінниця


Присутні: 
Голова Організаційного комітету :  Горба Олександр Григорович
Секретар : Кирилюк Олена Василівна
Члени:
         Квят Віктор Анатолійович
	         Мамчур Сергій В’ячеславович
	         Дорош Олег Анатолійович
Відсутні:   заступник голови Цехановський Ігор Леонідович


ПО Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1. Про розгляд матеріалів виконання конкурсних завдань, підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців Конкурсу.
2. Про організацію направлення документів до Оргкомітету ІІ туру Конкурсу та  організацію відзначення учасників та переможців Конкурсу.

1. Слухали:  Горбу О.Г. про розгляд матеріалів виконання конкурсних завдань учасниками Конкурсу „Кращий державний службовець” в Головному фінансовому управлінні, підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців Конкурсу.

Виступили: Секретар оргкомітету Кирилюк О.В.
Кирилюк О.В. поінформувала, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та 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 в Головному фінансовому управлінні було проведено 1 тур конкурсу „Кращий державний службовець”. ( Кількість учасників – 6 чол.)

Ухвалили : Розглянувши всі матеріали виконання конкурсних завдань учасниками Конкурсу,  конкурсна комісія визначила двох переможців конкурсу:
	- у номінації „кращий керівник” перемогу отримала Чупіна Тетяна Володимирівна – начальник відділу субвенцій соціального захисту населення, управління супроводження субвенцій державного бюджету Головного фінансового  управління  Вінницької  облдержадміністрації. Загальна сума балів – 14.


	- у номінації „кращий спеціаліст” перемогу отримала Бевз Ольга Григорівна  – провідний спеціаліст відділу аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів бюджетного управління, Головного фінансового управління Вінницької облдержадміністрації. Загальна сума балів – 15.

 (Результати голосування: За – 5 чол., проти - немає , утримались - немає).

2. Слухали:  Про організацію направлення документів до оргкомітету 2 туру Конкурсу та відзначення переможців Конкурсу.

Виступили: Голова оргкомітету Горба О.Г.
	Горба О.Г. запропонував клопотати перед начальником управління  про преміювання  переможців конкурсу збільшеним обсягом  премії : Чупіній Т.В. - на 20 відсотків  посадового окладу, Бевз О.Г.. – на 20 відсотків посадового окладу, і учасників Конкурсу (4 чоловіка) збільшеним обсягом премії на 10 відсотків  посадового окладу.
	Направити всі документи переможців Конкурсу до оргкомітету 2 туру.

Ухвалили : Направити документи переможців Конкурсу до оргкомітету 2 туру Конкурсу та преміювати переможців збільшеним обсягом премії: Чупіній Т.В. - на 20 відсотків  посадового окладу, Бевз О.Г. – на 20 відсотків посадового окладу, і учасників Конкурсу збільшеним обсягом премії у розмірі 10 відсотків  посадового окладу.

 (Результати голосування: За – 5 чол., проти - немає , утримались - немає ).



						
Голова  Оргкомітету                                                         Горба О.Г.


Секретар Оргкомітету                                                      Кирилюк О.В.


Члени:  Квят В.А.

              Мамчур С.В.

              Дорош О.А.

