
MIЦICTEPCTBO ЮСТИЦIi УКРАiНИ
головне територiальне управлiння юстицi'i У Щнiпропетровськiй областi

нАкАз

/JР.l"zэtл, .Щнiпро Jю -L

Про оголошення конкурсу на зайняття
посад дерrкавноТ служби у Головному
територiальному управлiннi юстицiТ
у Щнiiропетровськiй областi

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну службу>, Порядку проведення
конкурсу на зайнятгя вакантних посад державноi сrrужби, затвердженого постановою
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2016 року Nч 246 (в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiл 18 серпня 2017 року Nэ 648), наказу MiHicTepcTBa
юстицii Украiни вiд 21 жовтня 2016 року лъ з005/5 <Про затвердження Спецiальних
вимог дО рiвня профеСiйноi компетентностi державних виконавцiв та керiвникiв
органiв державноТ виконавчоi служби>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЪи 07 листопада 20l б року за Ns l441129571,

НАКАЗУЮ:

1. Оголослпи конкурс на зайнятгя посад державноi служби категорiI (Б) i (В)
апарату Головного територiа;rьного управлiння юстицiт у ,,щнiпропетровськiй областi
та його територiальних пiдроздiлiв (далi - конкурс):

1.1. державний виконавець Амур-Нижньоднiпровського вiддiлу державноТ
виконавчоi служби MicTa Щнiпра Головного територiального управлiння юстицii
у !нiпропетровськiй обласгi ;

1.2, спецiалiст Амур-Нижньоднiпровського вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa !нiпра Головного територiа.лlьного управлiння юстицii
у.Щнiпропетровськiй областi ;

1.3. державний виконавець Шевченкiвського вiддiлу державноТ виконавчоi
служби MicTa .Щнiпра Головного територiального управлiння юстицii
у !нiпропетровськiй областi (5 вакаrrгних посад, одна з них згiдно сlрокового
трудового договору);

1.4. старший державний викоЕавець Соборного вiддilrу державноi
виконавчоi служби MicTa flнiпра Головного територiального управлiння юстицii
у flнiпропетровськiй областi;

1.5. державний виконавець Соборного вiддiлу державноi виконавчоi служби
MicTa !нiпра Головного територiального управлiння юстицii у !нiпропетровськiй
областi (згiдно строкового 1рудового логовору);

1.6. державний виконавець Iндустрiального вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa .Щнiпра Головного територiмьного управлiння юстицii
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у Днiпропетровськiй областi (4 BaKaHTHi посади, три з них згiдно с.rрокового
трудового логовору);

1.7. державний виконавець I_|ентрального вiддiлу державноi виконавчоi служби
MicTa ,Щнiпра Головного територiального управлiння юстицii у Щнiпропетровськiй
областi (5 вакантних посад, одна з них згiдно сцокового Тудового договору);

1.8. старший державний виконавець Чечелiвського вiддiлу державноi
виконавчоi служби MicTa .Щнiпра Головного територiального управлiння юстицiТ
у .щнiпропегровськiй областi (згiдно строкового трудового логовору}

1.9. державний виконавець Чечелiвського вiддiлу державноТ виконавчоi служби
MicTa ,щнiпра Головного терrторiального управлiння юстицii у !нiпропегровськiй
областi (3 вакантних посади);

1.10. державний викопавець Новокодацького вiдцiлу державноi виконавчоiслухби MicTa .Щнiпра Головного територiального управлiння юстицii
у .Щнiпропегровськiй областi;

1.11. спецiалiст Новокодацького вiддiлу дерхавноi виконавчоi слуlкби MicTa
!нiпра Головного територiального управлiння юстицii у !нiпропегровськiй областi;

1.12. державнИй виконавець Самарського вiддiлу державноi виконавчоТ служби
MicTa .Щнiпра Головного територiального управлiння юсiицiТ у flнiпропетровоькiй
областi (3 вакантних посади);

1.I3. спецiалiст Самарського вiддiлу державноi виконавчоi с.тryжби MicTa
.Щнiпра Головного територiального управлiння юсiицii у .Щнiпропетровськi'И oOnucTi;

1.14. державний викоцавець,щнiпровського вiддiоу лержавноi 
"ико"авrоiслужбИ MicTa Кам'янське. ГоловногО територiальногЬ уrrр"лiнrя юстицii

у !нiпропегровськiй областi (3 вакантних по.чд", одна з них згiдно строкового
lтудового логовору);

спецiалiст,Щнiпровського вiддiлу державноi виконавчоi служби MicTaголовного територiального управлiння юстицii у !нiпропетровськiй

_ 
l. l6. старший державний виконавець Заводського вiддiлу державноi виконавчоiсrryжби Mic'a Кам'янське Головного територiальноrо ' 

уфu"пi"* юстицiТ
у .Щнiпропегровськiй областi;

_ 
1.17. головний державний виконавець Пiвденного вiддiлу державноi виконавчоiслужби MicTa Кам'янське Головного територiально.о 

- 
уфuuriпп, юстицii

у fiнiпропетровськiй областi;

_ 
l. l8. старший державний виконавець Пiвденного вiддiлу державноi виконавчоiслужбИ MicTa Кам'янське Головного територiально."' уй;i;; юстицii

у .Щнiпропетровськiй областi;
1.19. державний виконавець Пiвденного вiддiлу державноi виконавчоi служби

MicTa Кам'янське Головного територiального управлiЙ Й".*ii у Д"iБЬЙровськiйобластi (4 BaKaHTHi посади, двi з них згiлно строкового трудового договору);
l .20- старший державний 

""*опч".ц" Металуjгiйно.о *iддilту 'ЪержавЕо-i
виконавчоi служби MicTa Кривий Рiг Головного ,"pr.oii-"no.o упрчuйпrl" юстицii
у,.Щнiпропетровськiй областi;

1.21. державний виконавець Металlргiйного вiддiлу державноi виконавчоiслrд!и MicTa Кривий Рiг __Головного територiал""о.о iй;;r;;- юстицiiу !нiпропегровськiй областi (2 вака'.гнi пойr, одна з них згiдно стокового
трудового логовору);

1.15.
Кам'янське
областi;
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1.22. державний виконавець,Щовгинцiвського вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa Кривий Рiг Головного територiального управлiння юстицiТ
у {нiпропетровськiй областi (2 BaKaHTHi посади);

1.23. державний виконавець Покровського вiлцiлу державноi виконавчоi
с.гryжби Micтa Кривий Рiг Головного територiального управлiння юстицii
у ДнiпропетРовськiй областi (2 BaKaHTHi посади, одна з них згiдно стокового
трудового логовору);

|.24. старший державний виконавець Iнryлецького вiддiлу державноi
виконавчоi служби MicTa Кривий Рiг Головного територiального управлiння юстицii
у [нiпропетрОвськiй областi (згiдно строкОвого трудового логовору);

1.25. державнИй виконавецЬ IнryлецькогО вiддiлУ дер*а""о1' виконавчоi служби
MicTa Кривий Рiг Головного територiального управлiння юстицii у !нiпропегровськiй
областi (4 BaKaHTHi посади' одна з них згiДно строковогО 1фудовогО Логоворуlf

1.26. лержавний виконавець Саксаганського вiлдiлу державноi Ьиконавчоi
службИ MicTa КривиЙ РiГ ГоловногО територiального управлiнrrя юстицii
у .Щнiпропсгровськiй областi (4 BaKaHTHi посади, двi з ниi iгiдно строкового
трудового договору);

1.27. державний виконавець Тернiвського вiддiлу державноi виконавчоi служби
мiсга Кривий Рiг Головного територiального управлiння юЪтичii у flнiпропетровськiй
областi (4 BaKaHTHi посади' двi з ниХ згiдно строкоВого трудового логовору);1.28. державниЙ 

_ 
виконавець Центрально-Йiького вiддiлу' державноi

виконавчоi служби MicTa КривиЙ Рiг Головного тери.горiально.о ynpu"nino юстицii
у .щнiпропстровськiй областi (згiдно строкового трудового логовору)f

1.29. державНий вихонавеЦь Вiльногiрського мiського- ыддiлу державноiвиконавчоi службИ ГоловногО територiаrrьногО управлiння юстицiТ
у .Щнiпропетровськiй областi;

1.30. дерхавний виконавець Жовтоводського мiського вiддirry державноiвиконавчоi служби _ Головного територiального управлiнЙ юстицiiу ,Щнiпропетровськiй областi (2 BaKaHTHi по"uдr, згiдно 
-строкового 

трудового
логовору);

1.з1. головниЙ державниЙ виконавець Марганецького мiського вiддiлу
державноi виконавчоi слlжби Головного r"р"rоli*ьrого управлiння юстицii
у !нiпропетровськiй областi (згiдно строко"о.о .рудо"о.о договоруi;1.з2, державний вхконавець Тернiвського мiського ^ iйьу державноiвиконавчоi службИ Головного територiального управлiнЙ юстицii
у !нiпропетровськiй областi (2 BaKaHTHi посiди);-

1.ЗЗ. державний виконавець Нiкопольського мiськрайонного вiддiлу державноТвиконавчоi службИ ГоловногО територiальногО управлiнrrя юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi ;

1.34. старший державний виконавець Синельникiвського мiськрайонного
вiддiлу державноi виконавчоi служби Головного терlтгорiально.о ynpu"ni"b юстицii
у .щнiпропегровськiй областi (згiдно строкового цудового договору);1.35. державниЙ виконаRецЬ Павлограiського мiськрЙо"но.о вiддiлу
державноi виконавчоi служби Головного тЪршорiмьного управлiння юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно строко"о.о фудо"о.о договору);1.36. державний виконавець Новомосковського мiсьiфайонного вiддiлу
державноi виконавчоi служби Головного територiальноrо упра"пiй юстицii
у .Щнiпропетровськiй облаgтi (згiдно строко"о.о rрудо"о.о договору);



виконавчоi служби Головного
у !нiпропецовськiй областi ;
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1.37. державний виконавець Апостолiвського районного вlдцlлу державноt
терlтторiального управлlнrul юстицtl

1.38. старший державний виконавець Василькiвського районного вiллiлу
державноi виконавчоi службИ ГоловногО територiального управлiння юстицii
у !нiпропетровськiй областi ;

1.з9. державний виконавець Верхньоднiпровського районного вiддiлу
дерхавноi виконавчоi службИ ГоловногО територiальнОго управлiння юстицii
у .щнiпропетровськiй областi (2 вакаrrгнi посади, одна з них згiдно строкового
lфудового логовору);

1.40, державний вихонавець flнiпровського районного вiддiлу державно'iвиконавчоi служби _ Головного територiального управлiння юстицiiу !нiпропетровськiй областi (2 BaKaHTHi поiадr, згiлно 
-фокового 

трудового
логовору);

1.4l. державНий виконавеЦь ПокровськОго районного вiддiry державно.iвиконавчоi службИ ГоловногО територiального управлiння юстицii
у,,Щнiпропетровськiй областi (згiдно строко"Ьго rрулово.о договору);

1.42. старший державний виконавець 
- 
Томакiвського ^ 

iuto"no.o вiддiлу
державноi виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii
у !нiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового до.овору);

1.4з. державний виконавець Томакiвського районного'ъiддiпу державноiвихонавчоi службИ ГоловногО територiального управлiння юстицii
у .Щнiпропетровсъкiй областi ;

1.44. старшиЙ державний виконавець Юр'iЪського районного вiддiлу
державноi виконавчоТ служби Головного r"р*оii-"по.о у"рч"пйя юстицiт
у .Щнiпропетровськiй областi.(згiдно .rро*о"о.о .iулового договору);

1,45, головний спецiалiст вiддiлу правовоТ о""irи V.rравпiння державноi
РееСТРаЦii НОРМаТИВНО-ПРаВОВИх акгiв, правовоТ роботи та правовоi o""iц iono"ro.o
тер'nгорiального управлiння юстицii у Днiпропеrровськiй областi (згiдно .rро*о"о.о
1рудового договору).

2. Затвердити умови проведеншI конкурсу згiдно iз додатками 1 - 45.3, Управлiнню персонаrry ГоловнЙ 
-територiально.о 

упра"пiння юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi :

3,1, забезпечltти прийом докумеrrгiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участьу KoHKypci протягоМ 15 календарНих днiв з днrl оприлюднення iнформацiiпро проведення конкурсу на сайтi Нацiонального агентства Украiъи з питань
державноi служби до 04 жовтня 2018 року;

3.2. направити копiю цього накву рл}ом З умовами проведення конкурсуна. зайrrятгя посад державноi_ 
_слу.жби катiгорii <Б> i <В> lru .Йфо"у uop".yМiжр_егiоналЬного управлiНrя НацiональНо.о u.a*aruu УкраiЪи з питань державноiсrryжби у !нiпропетровськiй та Запорiзькiй областях для оприлюдненшI оголошенюIПРО ПРОВеденIUI конкурсного вiдбору на офiцiйному вЪб_саи,гi нацiонzutьногоагеrтства УкраiЪи з питань державноi служби;

3.3. забезпеЧити оприJIюДненшI оголоШення про проведення конкурсноговiдбо.ру на офiцiйному веб-сайгi Головного ,"p*opb"no.o ynpaoli"r" юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi ;

___,_ _r__!_ 
оприлюднити результати конкурсного вiдбору не пiзнiше 45 календарних

днlв з дня оприлюднення оголошення про проведенюI конкурсного вiдборУ.
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4. Провести конкурсний вiдбiр на вищезазначенi посади лержавноi с;ryжби
з 09 та l0 жовтItя 20l8 року.

5. Кокгроль за виконанням цього накaву залишаю за собою.

Начальник управлiння
о


