
MIHICTEPCTBO ЮСТИЦIi УКРАIНИ
головне територiальне управлiння юстицii]у Щнiпропетровськiй областi
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Про оголошення конкурсу на зайняття
посад державноТ служби у Головному
територiальному управлiннi юстицiI
у flH iпро петровськi й областi

Вiдповiдно ло Закону УкраiЪи <Про державну службу>, Порядку проведенняконкурсу на зайняття вакантних посад державноi служби, ,ui".рд*Ь"о.Ь пЁ"rчrоuоtoКабiнеry MiHicTpiB Украrни вiц 25 береЙя 20lб року М 2аб iB редакцii постановиКабiнету_ MiHicTpiB УкраТни вiд 18 серпня 2017 року м б4s), наказу MiHicTepcTBaюстицii Украiни вiд 2l ж.овтня 20lб року л! з005;5 ,iпро ,uru.po*.",i, ёп.цi-r""*вимог до рiвня професiйноi компетентностi державних виконавцiв та керiвникiворганiв державноi викон_авчоТ служби>, .чр"u.rро"ч"ого в MiHicTepcTBi юстицiiУкраiни 07 листопада 20 l б року за N9 l 44 l /29i7 1.

НАКА3УЮ:

l. оголосити конкурс на зайнятгя посад державноi служби категорii <Б>i <В> апараry Головного територiального управлiння юстицii i Д"iпiоп.rроu."пiиобластi та йогО територiальнИх пiдроздiлiв (лалi - конкурс;:
. 1,1, началЬник !нiпровського районного вiддiлу державноi peccTpauii акгiвцивiльного стану Головного територiального управлiнr" ю.rrцii:у Д"ffi.i.rро*."пiИобластi;

. 1,2, начальник Криничанського районного вiддiлу державноi реестрачii акгiвцивiльного стану Головного територiалiного управлiнп, Ъ.rrчii у Д"Йропirро""u"lИобластi (згiлно строкового трудового договору).-
1.3.заступниК начальника НовомосковськогО мiськрайонного вiдцiлу

державноТ реестрацii акгiв. 
^цивiльного 

стану Головного територiального управлiнняюстичiТ у {нiпропетровськiй областi (згiдно Ътрокового 1рудового договору);
1.4. головниЙ спецiалiсТ вiддiлУ аналiтикИ та статистикИ Управлiння державноiвиконавчоТ служби Головного територiмьного управлiння юстицii

у !нiпропетровськiй областj (з.гiдно. строкоuо.о rЬудоuо.о договору;
1.5. провiлний спецiалiст вiддiлу л"ржа"rоi реестрацiТ 

'ofy*o"urr"* 
засобiвмасовоТ iнформапii та громадських формуЪань vправлiння 

^d;;i';;ecTpauiiГоловногО територiмьнОго управлiннЯ' юстицiТ у !нiпропетровськiй областi (згiдностроковогоl-рудового договору);
1,6, головний спецiалiст вiддiлу ресстрацii нормативно-правових akTiBУправлiння реестрацiТ нормативно-правових iюiB, правово'i роботи та правовоI освiти
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ГоловногО територiальнОго управлiннЯ юстицii у {нiпропетровськiй областi (згiдно
строкового трудового договору ) ;

1.7. спецiалiст Амур-Нижньоднiпровського районного у MicTi !нiпрi вiддi.rу
державноТ ресстрацii aKTiB цивiльного стану Головного територiального управлiнняюстицii у !нiпропетровськiй областi (2 вакантних посади, згiдно iтрокового
lрудового договору);

1.8. спецiалiсТ ШевченкiвсьКого районногО у MicTi Днiпрi вiддiлу державноi
реестрачiТ акгiв цивiльНого станУ ГоловногО територiального' управлiння юстицii
у .щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.9, головний спецiа,riст I_|ентрального районного у .illri Днiпрi вiддiлу
лержавноi ресстрацii акгiв. цивiльного стану Головного територiального управлiнняюстичii у {нiпропетровськiй областi;

1,10. провiднИй спецiалiсТ Iндустрiа.llьнОго районного у MicTi Днiпрi вiддiлу
державноi ресстрацii акгiв. цивiльного стану Головного територiального управлiнняюстичiТ у ДнiПропетровськiЙ областi (згiдно Ътокового трудового договору);

1.1 l. спецiалiст ЧечелiвсьКого районноГо у Micii' Д"iпрl "iЙпi'лержавноiреесrрацii акгiв цивiльНого стану Головного територiально.о ynp*nin"" юстицiiу flнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади, згiдно строкового ,lрудового
договору);

l ,l2, спецiалiСт НовокодацЬкого районноГо у MicTi !нiпрi вiллiлу державно.iреесцацii акгiв цивiльного стану Головного територiмьноaо' yrrpurrin"" юстицii
у !нiпропетровськiй областi;

1.13. спецiалiст Самарського_ районного у MicTi Днiпрi вiддiлу державноi
ресстрацiТ акгiв цивiльНого станУ Головного тфиторiально.о упрч"й"" юстицii
у,щнiпропецовськiй областi (згцно строкового трудового договору);1.14. головний спецiалiст Павлоградсйго мiського 

' bibiny державноi

ffiffiH"fri:rl#}Xfl;;. 
стану ГоловнЬго територiал""о.о упр-uчп,iння юстицii

l , l 5. провiдний спецiалiст Вiльногiрського мiського вiдцiлу державно.ipeecTpauii акгiв цивiльног9 
. 
сlану Головного територiально.о ynp"ni"n" юстицii

у !нiпропетровськiй областi (згiдно строко"о.о rрудоuо.о договору).1,16. провiлНий спецiалiсТ Вiсилькiвського районного вiддiлу державно.fресстрацii акгiв цивiльНог9 
, 
сlанУ ГоловногО територiально.о ynpuunin"i юстицii

у !нiпропетровськiй областi (згiдно строко"о.о rруоо"о.о договору).1,17, провiдний спецiалiст Тома*iв"ького районного вiддiлу державноТреестрацii аюiв цивiльног9,сlану Головного теритЬрiально.о yn;;;;in"; юстицiТ
у !нiпропегровськiй областi (згiдно строко"о.о rруоо"о.о договору).

1.18. спецiалiСт Томакiвського районного Ъiддlпу o"p*u".,ioi реестрацii aKTiB

"т;;:т".o 
стану Головного територiалiного управлiн";r.r;,,ii 

' 

днffiп'фовсrкiа
2. Затверлити умови проведення конкурсу згiдно iз додатками l - l8,3, УправлiнНю персон.шУ Гопо"ноiЬ iериторiа_пьнОго управлiння юстицii

у flнiпропетровс ькiй областi:
3.1, забезпечити прийом документiв вiл oci

У KoHKypci протягом l5 ка;lендарних днiвпро проведення конкурсу на сайтi Нацiонмь
Державноi служби до 07 лютого 20I 8 року;

б, якi виявили бажання взяти участьЗ Дня оприлюднення iнформачii
ного агентства Украiни з питань



з

3,2. направити копiю llього наказу рц}ом З умовами проведення конкурсу
на зайняття посад державноi служби категорii (Б) i (В) ,u en"*Tpo"y чдресу
Мiжр_егiональНого управлiнНя НацiональнО.о ai.rTc."a УкраiнИ. n"ru", лЪржавноi
служби у !нiпропетровськiй та Запорiзькiй областях для оприлюднення оголошення
про проведення конкурсного вiдбору на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального
агентства УкраiЪи з питань державноi служби;

3.3. забезпечити оприлюдненшI оголошення про проведення конкурсного
вiлборУ на офiцiйноМу веб-сайтi ГоловногО ,"р*орй""Ого управлiння юстицiТ
у flнiпропетровськiй областi ;

з.4, оприлюднити результати конкурсного вiдбору не пiзнiше
45 календарних днiв З дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного
вiлбору.

4. ПровестИ конкурсниЙ вiлбiр на вищезазначенi посади державноi служби
з 12 та l3 лютого 20t8 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу зatлишаю за собою.

Начальник управлiння л маньковський


