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MIHIcTEpcTBo юстицri укрдiни
Головне територiальне управлiння юстицii у Щнiпропетровськiй областi

нАкАз

O/z oV. ,h-// .Щнiпро }lb 2rr-,c
Про оголошення конкурсу на зайняття
посад державноi служби у Головному
територiальному управлiннi юстицii
у Щнiпропетровськiй областi

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну службу>>, Порядку проведеншI

конкурсу на зайнятгя вакантних посад державноi служби, затвердженого

постановою Кабiнчгу MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.20lб Ns 246, наказу MiHicTepcTBa

юстицiТ Украiни вiд 2| жовтня 201'6 року Jllb 3005/5 кПро 3атвердженшI

Спецiальних вимог до рiвrrя професiйноi компgгеrrгностi державних виконавцiв

та керiвникiв органiв державноi виконавчоi служби>l, зареестрованого

в MiHicTepcTBi юстицii УrсраТни 07 листопада 2016 року за Jф 1441.12957l,

НАКАЗУЮ:

1. оголосити конкурс на зайнятгя посад державноi служби категорii <<Б>

i кВ> апарату Головного,Ьр-орiального управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй

областi та його територiальних пiдроздiлiв (далi - конкурс):

1.1. начал""r* Межiвського районного вiддiлу державноi виконавчоi служби

ГоловноГо теритоРiальногО управлiння юстицii у.Щнiпропсгровськiй областi;

1.2. "ur-ir"* Жовтоводського мiського вiддiлу державноi виконавчоi

сrryжбИ ГоловногО територiального управлiння юстицii у .Щнiпропсгровськiй
областi;

1.3. начальник Першотравенського мiського вiддiлу державноi виконавчоi

сrryжбИ ГоловногО терlтгорiа-тrьного управлiння юстицii у ,Щнiпропетровськiй

областi;
L.4. заступник начальника Синельникiвського мiськрайонного вiддiлУ

державноi виконавчоТ служби Головного територiального УпРаВЛiНrrЯ ЮСТИЦii

у .Щнiпропсгровськiй областi;
i.s. старший державний виконавець Амур-НижньоднiпровськогО вiддiлУ

державноi виконавчоi служби мiста.Щнiпра Головного терlrгорiального управлiння
йстицii у.Щнiпропетровськiй областi (згiдно стокового трудового договору);

1.Ь. державний виконавець Амур-Нижньоднiпровського вiддiлу державноi
виконавчоi служби MicTa ,.Щнiпра Головного територiального управлiння юстицii

у Щнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади);
1.7. дер*авний виконавець Iндустрiшlьного вiддiлу державноI виконавчоi

служби MicTa .щнiпра Головного терrгорiапьного управлiння юстицii

у,Щнiпропетровськiй областi;
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1.8. спецiалiст Iндустрiального вiддiлу державноi виконавчоi служби MicTa

.Щнiпра Головного територiального управлiнrrя юстицiТ у ,Щнiпропсгровськiй
областi;

1.9. державний виконавець Новокодацького вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa .Щнiпра Головного територiа.rrьного управлiння юстицii
у Щнiпропетровськiй областi (3 вакаrrгних посади, одна з HlD( згiдно строкового

трудового договору);
1.10. спецiалiст Новокодацького вiддiлу державноi виконавчоi служби MicTa

Щнiпра Головного територiального управлiнrrя юстицii у .Щнiпропсгровськiй
областi;

1.1l. державний виконавець Самарського вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa ,Щнiпра Головного територiального управ.lliння юСтиЦii

у .Щнiпропетровськiй областi (3 вакаrrгних посади);
1.12. державний виконавець Соборного вiддiлу державноi виконавчоi служби

MicTa Щнiпра ГоловноГо теритоРiального управлiння юстицiТ у ,Щнiпропетровськiй
областi (2 вакантних посади, одна з них згiдно строкового 1фудового догОвОРУ);

1.13. старшиЙ державниЙ виконавець Щеrrгрального вiддiлу державноi
виконавчоi служби MicTa Щнiпра Головного територiального управлiння юстицii

у Щнiпропетровськiй областi ;

i.t+. державний виконавець Щентрtlльного вiддiлу державноТ виконавчоi

службИ MicTa .Щнiпра ГоловногО територiапьного управлiння юстицii

у ,Щнiпропетровськiй областi (3 вакантних посади, одна з них згiдно строкового

трудового договору);
1.15. державний виконавець Шевченкiвського вiддiлу державнОi виконавчоi

служби Micia Щнiпра Головного територiального управлiння юстицiт

у,Щнiпропетровськiй облаотi;
t.to. державний виконавець,Щнiпровського вiддiлу державнОi виконавчоi

служби MicTa Кам'янське Головного територiа-тlьного управлiння юстицii

у ,щнiпропетровськiй областi (2 вакаrrгних посади, одна з них 3гlдно строкового

тфудового договору);
1.17. старший державний виконавець Заводського вiддiлУ державноi

виконавчОi служби Micia Кам'янське Головного територiального управлiння
юстицiТ у,Щнiпропетровськiй областi ;

t.iB. державний виконавець Заводського вiддiлу державноi виконавчоi

служби MicTa Кам'янське Головного територiального управлiння юстицiТ

у .щнiпропотровськiй областi (6 вакантних посад, двi з них згiдно строкового

трудового договору);
1.19. старший державний виконавець Пiвденного вiддiлу державноi

виконавчоi службИ MicTa Кам'янське Головного територiаlrьного угrравлiння
юстицii у Щнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади);

t.1o. державний виконавець Пiвденного вiддiлу державноi виконавчоi

олужбИ MicTa Кам'янсьКе ГоловногО територiального управлiння юстицii

у Щнiпропетровськiй областi (2 вакакгних посади, одна з них згlдно строкового

трудового договору);
1.21. державний виконавець Мегалургiйного вiддiлу державноТ виконавчоi

служби MicTa Кривий Рiг Головного територiального управлiння юстицii

у !нiпропетровськiй областi;
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|.22. державний виконавець Покровського вiддiлу державноТ виконавчоi
служби MicTa Кривий Рiг Головного терIrгорiагrьного управлiння юстицii
у,Щнiпропчгровськiй областi (3 вакантних посади);

|.23. головний державний виконавець Iнryлецького вiддiлу державноi
виконавчоi служби MicTa Кривий Рiг Головного територiального управлiння
юстицii у,Щнiпропетровськiй областi;

1.24. старший державний викоIIавець Iнryлецького вiддiлу державноi
виконавчоi служби MicTa Кривий Рiг Головного територiа.тlьного управлiнrrя
юстицii у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.25. державний виконавець Iнryлецького вiддiлу державноТ виконавчоi
служби MicTa Кривий Рiг Головного терlrгорiаlrьного управлiння юстицii

у ,Щнiпропетровськiй областi (2 вакаrrгних посади, одна з них згiдно строковогО

трудового договору);
1.26. державний виконавець Саксаганського вiддiлу державнот виконавчоi

службИ MicTa КривиЙ РiГ Головного терIтгорiального управлiнrrя юстицii

у,Щнiпропетровськiй областi (б вакантних посад);

1.27. державний виконавець Тернiвського вiддiлу державноi виконавчоi

службИ MicTa КривиЙ РiГ Головного терlаторiального управлiння юстицii

у .Щнiпропетровськiй областi (4 вакаrrгних посади, одна з них згiдно строкового

трудового договору);
1.28. державний виконавець Щентраlrьно Мiського вiддiлУ державноi

виконавчоТ служби MicTa Кривий Рiг Головного територiального управлiння
юстицii у ,,Щнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади згiднО строковогО

1фудового договору);
|.2g. державний виконавець Вiльногiрського мiського вiддiлУ державноi

виконавчоi службИ Головного територiального управлiння юстицii

у Щнiпропетровськiй областi;
1.з0. старший державний виконавець Жовтоводського мiського вlддlлу

державноi виконавчоi служби Головного терlтторiаlrьного управлiння юстицii

у,Щнiпропчгровськiй областi ;

t.зt. д.ржавний виконавець Марганецького мiського вiддiлУ державноI

виконавчоi служби Головного терlтторiального УпраВЛiННЯ ЮСТИЦii

у .Щнiпропсгровськiй областi;
1.з2. головний державний виконавець Першотравенського мlського вlддlлу

державнОi виконавчоi ЪлужбИ Головного територiального управлiнrrя юстицii

у,.Щнiпропсгровськiй областi;
i.зз. л.р*авний виконавець Першотравенського мiського вiддiлУ державноТ

виконавчоi службИ Головного територiального управлiння юстицii

у fiнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади, згiдно строкового трудового

договору);
1.зц. державний виконавець Тернiвського мiського вiддiлу державноi

виконавчоi службИ Головного терlа:горiального управлiнrrя юстицiТ

у,Щнiпропегровськiй областi;
r.зs. 

-державний 
виконавець Павлоцрадського мiськрайОнногО вiддiлУ

державнот виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii

у ,.щнiпропетровськiй областi (4 вакантних посади, 3 з них згiдно строкового

1фудового договору);
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1.36. державний виконавець Нiкопольського мiськрайонного вiддiлУ

державноi виконавчоi служби Головного територiального управлiнrrя Юстицii

у ,Щнiпропетровськiй областi (4 вакантних посади, 3 з них згiдно строкоВОГО

1фудового договору);
1.3'7. старший державний виконавець Синельникiвського мiськраЙоннОгО

вiддiлУ державнОТ виконавчоi служби Головного територiального управлiння
юстицii у.ЩнiпроПетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.38. державний виконавець Синельникiвського мiськрайонного вiддiлу

державнОi виконавчоi службИ ГоловногО територiального управлiння юстицiТ

у,Щнiпропетровськiй областi ;

i.зq. старший державний виконавець Новомосковського мiськрайОнногО

вiддiлУ державнОi виконавчоi служби Головного територiального управлiння
юстицii у Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.40. державний виконавець Новомосковського мiсьrсрайонЕого вiддiлу

державноi виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii

у Щнiпропетровськiй областi ;

t.+t. державний виконавець Верхньоднiпровського районногО вiддiлУ

державноi виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii

у rЩнiпропегровськiй областi;
1.цz. 

-державний 
виконавець Криворiзького районного вiддiлу державноi

виконавчоi служби Головного територiатlьного управлiння юстицii

у,Щнiпропетровськiй областi;
t.+з. старший державний виконавець МежiвськогО районногО вiддiлУ

державнОi виконавчоi службИ Головного територiального управлiння юстицii

у,Щнiпропетровськiй областi ;

1.44. стаРший дерЖавниЙ виконавець Петропавлiвського районного вiддiлу

державноi виконавчоi-служби Головного терrгорiального управлiння юстицii

у .Щнiпропсгровськiй областi;
1.45. головний державний виконавець ТомакiвськогО РаЙОННОГО ВiДДiЛУ

державнОi виконавчоi службИ ГоловногО територiаrrьного управлiння юстицii

у Щнiпропотровськiй областi ;

|.46. старший державний виконавець Томакiвського районного вiддiлу

державнОi виконавчоi службИ Головного територiального управлiння юстицii

у Дrirrропегровськiй областi (згiдно строкового трудового договору) ;

1.цl. державний виконавець Томакiвського районного вiддiлу державноf

виконавчоi служби Головного територiшlьного управлiння юстицii

у,Щнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади) ;

1.48. головний державний виконавець Юр'iЪського раЙОННОГО ВiДДiЛУ

державнОi виконавчоi службИ ГоловногО територiального управлiння юстицii

у,Щнiпропсгровськiй областi ;

1.цg. старший державний виконавець Юр'iЪського районногО вiддiлУ

державноi викйавчоi служби Головного терrгорiаlrьного управлiнrrя юстицii

у Д"irrро.rетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору),
Z. З*""рлити умови проведення конкурсу згiдно iз додатками 1 - 49.

з. Управлiнню персонtшу Головного територiального управлiння юстицii

у,Щнiпропчгровськiй областi :

j.1. забезпечити прийом дощумеЕгiв вiд осiб, якi виявиJIИ бажаннЯ в3ятИ

участь у KoцKypci протягЪм 15 календарних днiв з дшI оприJIюдненtи iнформачii
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про проведення конкурсу на сайтi Нацiонального агентства Украihи з питань

державноi служби до 19 липIш 2017 року;
3.2. направити копiю цього нака:}у разом з умовами проведенЕя конкУрсУ

на зайняття посад державноi служби категорii (БD i <В> на елекгрону адресу
МiжрегiонаJIьного управлiння Нацiонагrьного агентства УкраiЪи з питань

державноi служби у Щнiпропетровськiй та Запорiзькiй областях дJIя оприлюднення
оголошення про проведення конкурсного вiдбору на офiцiйному веб-сай"гi

Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби;
3.3. забезпечити оприлюдненtш оголошення про проведеншI конкурсного

вiдбору на офiчiйному веб-сайтi Головного територiапьного управлiння юстицii

у,Щнiпропетровськiй областi ;

З.4. оприлюднити результати конкурсного вiдбору не пiзнiше

45 каrrендарних днiв з дЕя оприJIюднення оголошеншI про проведеншI конкурсного

вiдбору.- 
4. Провести конкурсний вiлбiр на вищезазначенi посади державноi служби

з24 ло 25 липня 20|7 року.
5. Контроль за наказу залишаю за

В.о. начальника О.В. Захарова


