
MIHICTEPCTBO ЮСТИЦIi УКРАiНИ
головне територiальне управлiння юстиuiт У,ц,нiпропетровськiй областi

нАкАз

ТLQ,оЛ,tоlТ !нiпро лъ LБt-v

Про оголошення конкурсу на зайняття
посад держаRноТ служби у Головпому
територiальному управлiннi юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну службу>, Порядку проведення
конкурсу на зайняття вакантних посад державнот служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.20lб Nl 246

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державноi служби категорii (Б)) i (В>

апарату Головного територiального управлiння юстицii у ffнiпропетровськiй областi
та його територiа",tьних rriдроздiлiв (лалi , конкурс):

1.1. начальник !нiпровського районного вiллiлу державноi ресстрацiТ aKTiB

цивiльного стану Головного територiаtьного уttравлiння юстицii
у !н iпропетровськiй областi:

1.2. заступник начzulьника Новомосковського мiськрайонного вiддiлу
державноi peecTpauil акгiв llивiльного стан), Головного територiального управлiння
юстицii у Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового 1,рудового договору);

1.3. начальник вiллiлу з питань логовiрноi роботи та державних закупiвель
Управлiння фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення Головного
територiального управлiння юстицii у !нiпропетровськiй областi;

1.4. головний спецiмiст вiллiлу з питань договiрноi роботи та державних
закупiвель Управлiння фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення
Головного територiального управлiння юстицiТ у [нiпропетровськiй областi (згiлно
строкового трудового логовору);

1.5, головний спецiалiст сектору аналiзу виконання логовiрних зобов'язань
Управлiння фiнансового та ма,герiшl ьно-техн iчного забезпечення Головного
територiального управлiння юстиuiТ у !нiпропетровськiй областi;

|.6. провiлний сtlецiалiсr, вiддiлу бухгаптерського облiку та звiтностi
Управлiння фiнансового та матерiал ьно-тех н iч ного забезпечення Головного
територiального управлiння юстицii у flнiпропетровськiй областi (згiлно
строкового трудового договору ):

1,7. головний сrrецiа,riст вiддiлу правовоТ освiти Управлiння ресстрацii
нормативно-правових aKTiB, правовоi роботи та правовоi освiти Головного
тери,горiального управлiння юс,гицiТ у !нiпропетровськiй областi (згiдно
строкового трудового договору);



?

1.8. головний спецiалiст вiдJliлу правовоi роботи та систематизацii

законодавства У правл iH ня ресстрачii,ор" ui"u"o- npa"o ulr* ^т1 :1.1_":""',::9,::1''.
,u-- Йu"о"оi освi,и Головного територiального управлiння юстицll

у Днiпропетровс ькiй областii
1.9. головний спецiалiст вiддiлу судовоi роботи та мlжнародн.о_го

.пiriоОir""Й"ч Головного територiального управлiння юстицll

у flнiпропетровськiй областil
1.10, головниЙ anau,-i" секторУ з питанЬ забезпечення дiяльностi Урядового

уповноваженого у справах Свропейського суду з прав людини Головного

територiал ьно.о у npu"n, *" о"" uii у Д" l:|л"л1,:р:вськiй 
областi ;

1.1l. провiдний спецiалiст вiддiлу державноi peecTpauii акгiв чl_в111.11го стану_

упоавлiння державноi peccTpauii Головного територiального управлiння юстицll

; dfi#ffi;r-iЙ "Ъi,*i 
iзгiлно строкового трудового договору)l

1.12. головний спецtалiст вiдriлу розгляду звернень,ч _,..".Т"lТ:.:,1 ly"no"],
KoMicii з питань розгля;;;Й, у ,O,pi державноi peccTpauii Управлiння лержавноl

peccTpauii I'оловного ,ери,ьрiйьпоiо управлiння юстицii у fiнiпропетровськlи

областi (2 вакантних по,Й" ,iio"o строкового трудового договору);

l .1 3. головний ,п,чйi" вiддiлу o,p*uu"J- р"страчii лруков,аних засобiв,

MacoBoi iнформаrrii " ;;;;;;";; фЪпЙii,ii Управлiння державноi ресстрацll

Головного територiап ьного у правлiн ня ю"l1: J, 
1нiпропетров, *" 

_":",:::,
1.14. головний спецiалiст' секюру вз€lсмодii.з суб:скгами державноi рссграrii 1

пiдвlдцеrпrя -*л]ф] -^i, ;Ы;;" ЁЙ;ф,'iХ,ХШffi:О,},ТНi":;,:"О"-"
Головного територiального управлiння.","1,_,_1л:

1.15. провiлн"й ";;;;;; ",ддuv 
о|зЫйноi рбопl доцмекr},шнrя та

коrпрлю I'оловного r"Й,орi,,о"ого управлiння юстицii у ,Ц,нiпропетровськlи

oбnu;]';. 
головний спецiалiст _вiллiлу 

',_,]::11?.":::::,fr:::",J"lравлiння,

з питань HoTapiaTy ,u Oun*py","a Головного територiа"lьного управлiння юстицll

, d,rт:;,iil:*::э."';;ii"l,i.Т*ЧН;;r"'Т"l"".u"о uu"*oll.]::_,,Y,:p*i.::l

. ""l* ":жifrIi" 
;;;ilЁ;"" г;Б;;." територiального управлiння юстицll

о Д"iпропa.ровськiй областil з питань
l .l8. головний ,й-i" вiддiлу з питань HoTapiaTy Управлtння

HoTapiaTy та oun*plirlruu головного територiального управлiння к)стицll

у д"iпроп.rровськiй ОбЛаСТi; з питань
1.19. провrдни" ,;;;;i", вiддiлу з питань HoTapiaTy Управлtння

HoTapiary та Oun*py,i"u _ |опо"lч_л:":л";;;;нн:;".J#;;т'"", 
юстицll

у Днiпропеrровськiй областi (згiлно cTpoKo*i" 
li;;;;;р;;;i,й6"r" управлiння'- r.jO. головний спецiалiст вiллiлу органlза

кадровоi роботи ," i;;;;;Ц l"y,iO"' Головного r,ериторiального управлlння

юiицii у jlнiпропетровськiй областi; ..

1.21. спецiалiс, ;;;;;;;;;;;огЬ мiськрайонного вiддiлу державНОi РеССТРаЦll

aKTiB цивiльного "u"y 
['оловного територiмьного управлiння юстицll

у .Щнiпропеr ровс"кiи оолаiтi (згiдно строкового трудового договору):

l .22. головниЙ "йi-i,i ноuомосковського мiськрайонного вiддiлу державноt

peccTpauii u*,i" ц""iпiоI.о "urty 
Головного ,"р"торiмопого управлiння юстицll

у Щнiпропетроu"о*,, обпч"i (згiiно строкового трудового договору):



1.2з. спецiалiст новомосковського мiськрайонного вiддiлу державноl

рa.arрйii акгiв цивiльного стану Головного територiального управлiння юстицii

; Д;i;;;;.rр"вськiй областi (згiдно строкового трудового логовору);

1,24. провiдний .*uйi", СинельникiвЪького мiськрайонного вiддiлу

д.р*u""оi pJccTpauii aKTiB цивiльного стану Головного територiального управлiння

юстицii у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.25. провiдний спецiалiст Амур_-Нижньоднiпровського районного

у ";;i Днiпрi вiллiлу державноi peecTpauii akTiB цивiльного стану Головного

територiального ynpu"ni"'", юстичii'у !нiпропетровськiй областi (згiлно

строкового трудового логовОру)l ., .,iл_i пчiппi r.
1.26. спецiалiст амур-Нижньоднiпровського районного у MicTi fiнiпрi вiддiлу

державноi peecTpauii uK,ii ци,iл,но,о ,iu"y Головного територiально:" ]::^iч:i
юстицii у .Щнiпропетровськiй областi (4 вакантних посади! двi з них згtдно

строкоВоГо труДоВоГо доГоВорУ); - лу,л' ""ir.Ti Пнiппi '

1.27.провiлнииспецiалiст'шевченкiвськогорайонноrоумiстi,ЩнiпрiВiдДiлу
державноi реестрачii u*iu ч"uiпо"ого стану Головного територiального управлiння

юстицii у .Ц,нiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.28. спецiалiст Шевченкiвського районного у MicTi !,Hi"pi uИt,j,у_.1"l11:::l

р...тъчii u*iB цивiльного стану головного територiа,тьного управлrння юстицll

у .Ц,нiпропетРовськlи ооластi (2 вакантних посади, одна з них згiдно строкового

тDчдового логовору): _. . _,_л_: п,,:_лi оiппiпч леп:'"i;.";;;;i., ц""rр*rпого районного у MicTi Днiпрi вiДДiЛI..Т1}_1:1l

peccTpauii акгiв цивiльноЙ "u"y 
ГЬловного територiального управлiння юстицll

;";ffiйr;;;овськiИ областi (2 вакантних посади згiдно строкового трудового

ОО':".;У';""uiалiсr 
tнлустрiмьного районного ) у.':]]_Д:::'.,:н:l#1*"""_i

peecTpauii aKTiB цивiльно,о "u"y 
Головного територiального управлiння юстицll

у Днiпропетровськtи ooltacTi (згiдно строкового трудового логовору)l

l.з l. спецtалtст Lамарського районного у MicTi fiнiпрi вiЛДЛl,..l'|*uu"Чl

peccTpauii акгiв цивiльно,ь "uny 
Головного територiа,п ьного управлiння юстицll

у Д"i npon".poBcbKi й областi ( згi,tно строкового трчдового ;rоговору):

1.32. головний спецiалiст Чечелiвською рuйЬ"по,о у MicTi Щнiпрi вiл,пiлу

державноi peccTpauii чrjul""iп""ого стану Головного територiального управлiння

юстицii у .Ц,нiпропетро"""*iЙ обпu"i (згiдно строкового трудового логоворУ);

1.зз. спецiалiст Чечелiвського районного у MicTi !,нiпрi вiддiлI..1,р*1:1:l

pa.arpl,aiT-u*ri* цивiльноtо стану головного ,гериторiаtьного управлiння к)стицtl

у ,Ц,нiпропетровськt и oo,tacTi (згiдно строкового трvдового договору):

1.34. спецiалiст Новокодацького районного у MicTi flнiпрt ":чТ] T|11:::i
р*"rЙ"ii "-riu 

u*in*o.o стану Головного територiального управлiння юстицll

у .Ц,нiпропетровськtи областi (2 вакантних посади, одна з них згiдно строкового

TD\ довогО договору): .cri Кам'янсьКе вi:дiлу лержавноi
l.З5. спецiалiс г Пiвденноr,о районноt,о у Mt

р*arр""iilйi" ц""iп"ного стану l,оловного територiа,rьного управлiння юстицrl

у [нiпропетровськtи oo,1lac ri 1згiлно с,гроковоt,о tрудовог1 ,"il."il1_):, _, _

t.36. спецiалiст /_1нiпровсiкого районного у MicTi Кам'ЯН""*" "i11]I.l"p*T::l
p".";;ii;;; u""ino"o_ стану головного територiаrrьного управлiння юстицll

у .Щнiпропетровськtи ооластi (згiдно строкового трудового логовору);
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1.3?. провiлний спецiалiст Iнгулецького районного у MicTi Кривому Розi вiллiлу

лaр*ч""оi:'р"aстраuii аrгiВ циuiлоноrо c.,.aHy Головного територiального управлiння

юстицii у Днiпропетровськiй обласr,i (згiднil строкового трудового договору);

1.38. провiлний спецiалiс,г Покровського районного у MicTi KplrBoMy РоЗi

вiддiлу державноi peccTpauii аюiв цивiльного стану Головного територlального

уй"irйi юстицii у liнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового

логовору): _. ._:л..: I_r_,,_лл"., Dnei r.
1.39. спецiалiст Щентрально-Мiського районного у MicTi Кривому Розi вiллiлу

державноi реестацii u*ii ц"uiп""О.о.ruпУ ['оловного територiального управлiння

юстицii у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового.трудовоIо_l"лт:g}

1.40. головний спецiалiст Тернiвського мiського вiДДiЛУ ryРlТ::: P'::ll}il
aKTiB цивiльного стану Головного територiального управлiння юстицll

у flнiпропетровськiй обласri ,т 
aKTiB

1.4l. спецiалi., т"|"i",о*ого мiського вiддiлу державноi ресстрацl

цивiльного стану Головного територiа"rьного управлiння юстицll

у Д,нiпропетровськiй областi пяйбнного вiддiлч деl
1.42. провiлн"и,пJ"йi,,l. Апостолiвського районного вiддiлу_"державноl

p*.rp.uli'i*J u"uin"no- стану Головного територiаrrьного управлiння юстицll

у Днiпропетровськtи oo-tacTi 1згiлно строкового трчдового логовору):

1.4з. провrлнr" ",,;;i;i;; 
Василькiвського районно,о "]У1l,,,ТР**"Ч],

peccTpauii акгiв цивiльного стану Головного територiального управлiння юстицll

у !,нiпропетроu"п,, u"nu"i (згiдно строкового трудового договору)]

1.44. спецiыliст .Д,нiпровського районного .вri;йу д,р*u""т_|:,:страчii aKTiB,

цивiльного стану 
"ion""no,o територiального управлiння юстицll

у д,нiпропетро::т_1."uiijll;,., криворiзького районного вiл.iiлч 
..лепж_111.о;1.45. проВlДнии clleцli'Jlr9l :""::_:л: _^л,,-.,,,i, n *ного чrrDавлiння юстицll

ресстрашii акгiв цивiльно,о "u"y 
Гьловного територiального уIrравлlння

у .I[нiпропетровс"к,, u"ла"i (згiлно строкового трудового логовору);

1.46. провiлний "";;;;;й*i".i*oro 
рuиоп"о.о вiллiлу лержавноi реестрацll

акгiв цивiльного ";;у 
Головного тери-торiального управлiння юстицll

;ъ;l"рJтii:*:::"*ж;*;ýж:::н:JJ'iН:l""ЁrТ,'fi j.p11:::l

o.."|ooJ;':Hi;^ffi "Jffi 
1ii::,:*::l::ж,жнт:н:"i;;ii:*"юстицl1

у [нiпропетро""*," Йа"i (згiдно строкового тпчдового договору):

1.48. спецtалtст царичанського районного "Ыпу 
o.p"u"noi' Р""'Рuuii аКГiВ.

цивiльного стану Головного територiальноiо управлiння юстицl1

у !,нiпропетровськiй областi (згiдно строкового точдового договорУ),

2. Затверлити y"ui" про",о'ння конкурсу згiдно iз додатками l - 49,

3. Управлiнню 
'*"ipo"oi 

роб:т та лержавноi служби Головного

територiально,о ynpuuni'nыro""uii У Днiпропетоовськiй областi :

^ 
3 i забезпе",," il;#;;-,М":т t,h;-:ill""H;"ixH"#фТJ;;#Т:

ш::i:н :ffi:} #.J#:frx,Jffi#|o,u."n,.,"a украiни з питань державноi

;*'rii"r]lrXT;il"-H l',",J*o 1аказу |1]:м 
з у м овам и проведен ня 

_конкурсу 
на

зайняття no"uo u"p,nuuHoi служби категорii <Ья i<B> на електрону адресу

Мiжрегiонмьного y"p"""i"",' Нацiонального агентства Украiни з питань

державноi сл}жOи ) 
,i;;;;;;р".r*lи 

,u запорiзькiй областях для оприлюднення
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оголошеннЯ про проведеНня конкурснОго вiдборУ на офiцiЙному веб-саЙтi

НацiональногО агентства УкраiнИ з питань державноi служби;

3.3. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного

вiлбору на офiчiйному вёб-сайтi Головного територiаrьного управлiння юстицii

у !нiпропетровськiй областi:
3.4. оприлюднити результати конкурсного вi,лбору не пiзнiше протягом

45 каленларних днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного

вiлбору.
4. Провести конкурсний вiлбiр на вищезазначенi посади державноi служби

з l5 по 16 лютого 20l7 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою,

. Маньковський
Начальник управлlння


