
о

копtя 1

MlHtCTEpcTBo юстицti vкваiни
Ii 

,o.]loB+re теlэиторiальне управлiння юстицii у щ,нiпропетровеькiй об"п*с,l i

нАкАз

l,iH iгiро Nq ,5/О

Про конкурсну комiсiю Головного
териr,орiального управлiвня юстицii
у fiнiпропетровськiй областi

вiдповiдно до абзацiв другого-третього частини першот стагti 27 Законч

УкраiнИ <I1po дер;кавНу службу>, пункгiВ 1з_l5, l7 ПорядкУ провеllеIlllя конкчрсу li;:

,ой,r"rr" по"ад д.р",u"ноi служби, затвердженого постаrrоtsою Кабirlе'lу \'1illic:lYli;l

укратни вiд 25 березня 20lб року Ns 246, з метою органiзаlriт tа провс.ltсti||я K.}iiK\ n: ,

lta зайнятiя вакантних посад лерr(авноi служби

IlАКАЗУiо:

i. утворити конкурсну комiсiю I,оловного територiальногtl управлiння locr,иi(ii,

у ,Щl rirlporIc1poBcbKiй областi на зайняття посад державнсli слуrкби катеr,орiй <Б> i ,rВл

al lapa,!,y l 'trlrовного територiального управлiння юстицiт у {нiпропетровсыtiй обласr,i
,ra iiot,o ,гсриторiальнИх пiдроздiлiв, oKpiM посад, призначення яких здiйонtос:,l,ьсlt

/ (ср>t<аrзrlим секретарем MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи (далi - конкурсна ком iсiя).

2. Конкурснiй KoMicii В своiй роботi ксруватися fIорядком tlpol}oi(cl!It,

k()llkypcy на зайняття посад державноi служби, затвердженим постановоtо Кабilrс,l "
Мilriс,грiв Украiни вiд 25 березня 20lб року Nл 246.

3. ВизначитИ алмiнiстратоРом пiД час проведенНя KoHKypc tll,o Bi,itбtllr1 i"
ilocallи державних службовцiв lгнатенко Олену Олегiвну. 3ас't'уII}iика IIi|t!ii.lil.illii.,

)/l!равлiння -,начальника вiддiлу аналiтично-методичноi робопт упраlзлillriя !i,l.i(i}(,i1l

рtlбutи та державноi слуя(би Головного територiального yпpamlirrlr,| l, (, l]1,1i

l Щl rii tроirе-гровськiй tlбластi.
4. l]изllа,гlt такиl!tи. що втратили чиннiсть. накази I'o.;loBHol-c Tcpиl()l1i:iJl,,",,l ,,

уrrравлiння юстицii у !нiпропетровськiй областi вiд 01.04,20l5 Л! ,l:jlii i'

<lIprr заr,вердТкен}rя сr.ладУ KoHKypcнo'i KoMicii ГоловНого гериторiа.lt ьtlогtl ytllritr;,,lil,,; ,

tос,гиrtii у l{Hirrpoпe гровськiйl областi для проведе[lня конкурсногtl lli,r(itl;l', l:

:,i;tмittlсння вакантних посад державних службовцiв>, вiд 27.03.20l5 NT l-',|,

Kl ipo затверлження ПорялкУ проведення iспиту кандиДагiв на замiше}ltlrl l}a|t;ll!lIlil,.

l !()cд,.ll державllих службовцiв та У велення конкурсу>l. вiл 21.05.2()l5 J{l')-],,|i,
<I ipo затверлження перелiку I]
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{одаr,ок до яаказч
Гозrовноt,о територiального управ.ltiн rrя

юс,rицii у !нiпропетрсlвськiй о jiac'l ]

вiдJ,& оО. €цvб Ny э-/

склАд
KoHKypcHoi KoMicii Головного територiального управлiння юстицii

у fiнiпропетрОвськiй областi на зайнятгя посад дер:кавноi служби каr.егорi11
(Б) i (В)) alrapaTy Головного територiалыrого управлiння юст.ицiТ "

у !нiпропетровськiй областi та його територiальних пiдроздL,liв, oKpiM посало
призяачення яких здiйснюсться !ержавким секретарем

MiHicTepeTBa юстпцii Украillи

зАхАровА Ольга ВалерiЬна, перший засryпник начальника Головного територiальногtl
управлiннЯ юстицii у !нiпРопетровськiЙ областi (на праВах 1,правлiння), головакомiсiТ.

Члени KoMicii:

о

АкимЕнкО олена АнатоЛiiiвна, начальнИк УправлiннЯ кадровоi роботи та ,цер)(аt.tilt}l
сл_уrкби ГоловНого територiального управлiння юстицii у !нiпропетровськiй обласri;сиtцЕнкО Катсрина Анаrолiiвна. застvпник начмьника ynpu"ni""" . начальник Bi,,цi,:r}
орr,аrriзаtlii ,га Koli,Фo]llo за виконанfiяМ рiшень управлiпп" 

'д"рп.u"поi 
виконавчоi с.lIухtби

I'tl',ttlBtltlltl ,l,сри,горiаtьноГо 
уlrраыriпrtя юстицii у !нiпропетровськiй областil

l(уlllциliД Мариllа Мико.lrаiЪна. начаlьниК вiддiлу з питавь HoTapiaTy Управлiння з
lIl1,I,allll tltrl,alria,гy ,t,a баttкру,lс.гва I'оrlовнtrго територiмьного управлiння юстицii.
у / [lt illpollc rlrlltrc 1,1<iii trб,titc li;
IIACIllД l;rпlla lliKrrlpil}rla, IIallitJlbIlиK lliiryli.lty органiЗацiйноi роботи, док}ъ{ен1ування l.а
lioll Фолlо |'tlJt(ltrtttlt,tl тc;rи,t,o|-1ilut ыltll.о уtlраlзлiння lостицii у .Щнiпропетровськiй областi;llотоцькА ().lteltn l}оло7lИмирiвна, tlаttаJlыlик вi,rцiлу-судовоi робоr" ,u мilкllаролнот.сi
ct r iвробiтницrва I'olloBtto1,o l,с1-1и,г<rрiаl ы ltl1,o уltрав.ltillня юстЙцii у Днiпропет.ровськiй обласr i;нlколЕнкО Яна В<rllодимИрiвпа, uuшlшtыttlк Bi7r7lirry дерlкавrюi peecTiauiT друкOвil!lrl:i
засобiв MacoBoi iHt|lopMarliT ,rа I,ромuц(сl,киХ формуваili Управлiння' державtrоТ Ре{ c'l.p:lrrii
Iir.,rrовногО територiального управ:riння юсrт.rцii у l]uirlропетровськiй обласri;чигринЕцЬ В'ячеслаВ В'ячеславовиЧ, l'ачfu,lьниl( управлirrнЯ фiнаtлсовоr,ll .l,,

ма,герiалыlо-технiчного забезпечення Головного ,гери,горiаrrьного 
управлiгrня klcTиLiil

у,I|н.iпропетровськiй областi;
lt()инА Юлiя BiKTopiBHa, застуi]ник начмьЕика управлiння - начальник вiдliлу розluяду
зt]срнеFIЬ та забезпеченНя дiяльностi KoMicii З питань розгляДу скарг у сферi дер;кавно'i
рес,страцiI Управлiння державноi реестрацii Головного тЪриторiал"ного упрчЪпiпп, кrстицiТ
у,l[нiпропе,гровськiй областi;
шЕБЛИкlНА Натаriя Михай-пiвна, заступник начальника управлiння - начаtьник вiдli.tr
71ep>KaBHoi ресстрацii aKTiB цивiльного стану ]r'правлiння державноi реестрацii Головиоrо
r,сриторiального управлiнпя юстицii у flнiпропетровськiй областi.
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