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fоловне територiальне управлiння юстичii у Щнiпропетровськiй областi
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Про оголошення конкурсу на зайняггя
посад державпоi служби у Головному
територiальному управлiннi юстицii
у Щнiпропетровськiй областi

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну с.чужбу>, Порядку,
проведення конкурсу на зайнятгя вакантних посад державноi служби.
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.2016 Nq 246

llАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття лосад державноi служби категорii <В>
апарату Головного територiа.,rьного управлiння юстицii у l]нiпропетровськiй
об_пастi та його територiальних пiдроздiлiв (ла;ri * конкурс):

1.1. головний державний виконавець Щентрально - Мiського вiддiл1
державноi виконавчоi служби MicTa Кривий Рiг Головного територiа,rьноrю
управлiння юстицii 1, flнiпропетровськiй областi;

|,2. державний виконавець Щовгинцiвського вiддiлу державноi
виконавчоТ служби MicTa Кривий Рiг Головного територiа_ltьного уltравлlння
юстицii у l]нiпропетровськiй областi (2 вакантних посади);

i.3, державний виконавець Iвгулецького вiддiлу державноi виконавчоТ
служби MicTa Кривий Рiг ГоловЕого територiального управлiння юстицii
у Щнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади);

1 .4, державний виконавець Саксаганського вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa Кривий Рiг r'оловного територiального управлiння юстицii
у Щнiпроrrетровськiй областi;

1.5. державний виконавець Тернiвського вiддiлу державноi виконавчоi
служби MicTa Кривий Рiг Головного територiа_пьного улравлiння lсстицii
у {нirrропетровськiй областi (2 вакантних посади згiдно строкового
трудового логовору);

2- За,гвердити умови проведення конкурсу згiдно iз додатками 1 -- 5.
З. Управлiнню кадровоi роботи та державноi служби Головного

територiа.lтьного управлiння юстицii у flнiпропетровськiл"t областi:
З.1. забезлечити прийом документiв вiд осiб, якi виявили бажання взя,ги

участь у KoHKypci протягом 25 календарних дяiв з дня оприлюднення

щ



),

iнформацii про [роведення конкурсу на сайтi Нацiонального агентства
УкраrЪи з питань державноi служби до 22 серлня 201 б року;

З,2. направити копiю цього наказу разом з умовами проведення
конкурсу на зайняття посад державноi служби категорii <<В> на електрону
адресу Мiжрегiона.,rьного управлiння Нацiона-тIьного агентства Украiни
з питань державноi служби у Щнiпропетровськiй та Запорiзькiй областях для
оприлюдненЕя оголошення про проведення конкурсного вiдбору . на
офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства Украiни з питань державноi
служби:

З.З. забезпечити оприлюднеЕнlI оголошення про проведення
кOнкурсного вiдбору на офiцiйному веб-сайтi Головного територiального
управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй областi;

3.4. оприлюднити результати конhтрсного вiдбору не пiзнiше протяго]чI
45 календарних днiв з дня оприлюдlIення ого.iтошення про проведення
конкурсЕого вiдбору.

4. Провести конкурсний вiдбiр на вищезазначенi посади державноi
служби з 25 по 2б серпня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу зzlлишаю за собою.

fIачальник управлiння Л.К. Маньковський


