
MIHICTEPCTBO ЮСТИЦIi УКРАiНИ
головне територiальне управлiння юстицiт у Щнiпропетровськiй областi

нАкАз

Ф_.Д)., LоЦ
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Про оголошеЕня коЕкурсу на зайняття
посад державноi служби у Головному
територiальному управлiннi юстицii
у {нiпропетровськiй областi

НАКАЗУЮ:

вiдповiдно до Закону Украiни <про державну с.гryжбу>, Порядку проведення
конкурсу на зайнятrя 

_ 
вакаЕтних посад державнот служби, заr"ерд*ено.о

постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.20lб Ns 246

l. о_голосити конкурс Еа зайняття посад державноi служби категорii (Б) i (В)
апарату Головного територiа.,rьного управлiння юстичii у 2i"iпропсгровськiй областi
та його територiальних пiдроздiлiв (лалi - конкурс):

1, l , начальниК IнryлецькогО районногО у MicTi Кривому Розi вiддiлу державноipeecTpaltii акгiв цивiльнОго стану Головного територiально.о уорчйi"Й юстицii
у !нiпропетрОвськiй областi (згiднО .rро*о"о.о фудового договору);1.2. засryпник нач&,Iьника НовомосковЪького мiськрайонного вiдлiлу
державноi реСстрачii aKTiB цивiльного стан1 Головно.о ,.р"rорi-"ного управлiнняюстицiТ у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1,3, головний спецiалiст вiддiлу розгляду звернень та забезпечення дiяльностi
KoMiciT З питань ро3гляду скарг у сферi лержавноi реестрацii Управлiння державноi
ресстрацii Головного територiального улравлiння юсiицiт у 

-щнiпропфовськiй

областi (2 вакантниХ посадз, одна з них згiдно строкового трудового договору);
1,4, головний спецiалiст секюру взаемодii i суО'екгаЙ'лержавноi рееgграrii mпiдtлцеш*п rсаriфircч' дфжавню( реесграгорь Упiавлiння оф*ч"поi peecTpauii

ГоловногО територiального управлiння о.rrцii у !нiпропетровс"*iй облаЁri;1.5. головний спецiалiст вiддiлу . - 
nrruni бЙкрутства Управ.пiння

з питанЬ HoTapiaTY та банкрутстВа ГоловногО територiа.лlьного 
-упрu"лiнrя 

юстицii
у !нiпропетровськiй областi (2 вакантних по.uдr);

1,6. провiдниЙ спецiалiст вiддiлу аналiтично-методичноТ роботи Управлiннякадровоi роботи та державноi служби Головного територiального управлiнrrяюстицii у Днiпропетровськiй областi;
1"7, провiдний спецiалiст вiддiлу бухгыlтерського облiку та звiтностiуправлiння фiнансового та матерiалiно-iехяiчного забезпечентrя Головноготериторiального управлiння юстицii у .щнiпропетровськiй областi (згiдно 

"rpo*ouo.oтрудового логовору);



2

1.8. провiдниЙ спецiшiсТ вiддiлУ планово-фiнансовоi дiяльностi Управлiння
фiнансовогО та матерiально-технiчного забезпечення Головного територiаJlьного
управлiння юстицii у Щнiпропетровськiй областi;

1.9. головний спецiалiст вiддiлу з питань HoTapiary Управлiнтrя з питань
Ho3apiary ч банкругства Головного терrтгорiального управлiння юстицii
у !нiпропетровськiй областi (згiлно строко"ого трулово.о логовору1;

1.10. провiдний спецiалiст вiддiлу з питань HoTapiaTy Управriння з питань
HoTapiary та банкрутства Головного територiа.llьного упlавлiння юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi ;

1.11. головниЙ спецiалiсТ вiдцiлу аналiтики та статистики Управлiння
державнот виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii
у {нiпропетровськiй областi ;

1.12. спецiалiст Нiкопольського мiськрайонного вiддiлу державноi ресстрацiiакгiВ цивiльногО станУ ГоловногО Ъерrгорiального 
" 

управтiння юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно сцlокоuЙо rрудо"о.о договору);

1.13. головний спецiалiст Новомосковського мiськрайоr"о.о Ъiддiпу державноi
реесцацii акгiв цивiльнОго. :танУ ГоловногО ,ap"ropi-uno- ynp*ni"n" юстицii
у !нiпропетровськiй областi (згiдно строкового фуооuо.о договору);1,14. провiдний спецiалiст СйнельникiвЪького мiськрайонного вiддiлу
державноi реестрацii аюiВ цивiльногО стану Головноaо ,aр"rорi-"ного управлiнняюстицii У .ЩнiпропетроВськiй областi iзгiднЬ строкового цудового договору);1,15, головний спецiалiст Амур,Нижнiоднiпровсiко.о районно.Б'у MicTi
.щнiпропетровську вiдцiлу державноi lеестрачii акгiв цивiльно- .rф Гопо"rо.отериторiа.гrьного управлiння юстицiТ у !нiпiопсгровськiй областi;1.16. провiдниЙ спецiа,riсТ амур-Нижньоднiпровського районногоУ MicTi ,.Щнiпропетровську вiддiлу л.р*ч""Ьт реестрацii aKTiB цивiльного c'a'vГоловного теРиторiальногО упрч"пirп"',o.тицiТ у ffнiпрОпетровськiй обпu.ri; 

"""'
|.|7 . спецiмiсТ Амур-НижньОдriпiов"ько.О районного у MicTi

!пiпропетровську вiдцiлу державноi реестрацii' акгiв цивiлiного стану Гъповrоготериторiального управ,тiння юстицii у Днiпропетровськiй областi (4 вакантнихпосади, одна з них згiдно с.трокового трудового Логовору);
1,18, провiдний спецiалiст Бабушкi"сь*о.о рйонного у MicTi .ЩнiпропетровськуВ]Ллiлv. державноi. реестрацiТ акгiВ цивiльного сrаrу Голо"ного територiмьного

УПРаВЛiННя юстицii у !нiпропетровськiй областi (згiдно стоко-"Й- Ьуоо"о.ологовору);
1.19. 

_спецiалiст Бабушкiнського районного у MicTi !нiпролетровську вiддiлулержавноi реСgграцii акгiв l 1ивiльного стану ГолоЬного територiального управл iHH яюстицii у .Щнiпропетровськiй областi;
1 .20. ..спецiмiст Кiровського районного у MicTi !нiпропетровську вiддiлулержавноi peecTpauii акriВ цивiльногО стану Головного територiального управлiнняюстицiт у !нiпропетровськiй областi (2 вакаrrгних посади згiдно строковоготрудового логовору);
1.2l...спецiа,riст Iндус,трiа,rьного районного у MicTi !нiлропетровську вiддiлудержавноi реестрацii akTiB цивiльного Ътану Головного ,ериrорiал"rого управлiння.".1Т'_У !НiПРОПетровськiй областi (згiднЬ строкового трудового договору);1.22. спецiалiст Самарського районного у MicTi Дiiiпропбо""iп7'"i-;nyдержавноi peccTpauii акгiв цивiльного стану Головного територiального управлiнняюстицii у !нiпропетровськiй областi (згiднЬ сrрокового трудового договору);



з

|.2з. головний спецiалiст Красногвардiйського районного у MicTi
.Щнiпропетровську вiддiлу державноi реестрацii акгiв цивiльного стану Головного
територiального управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй областi (згiдно
строкового 1фудового договору) ;

1.24. спецiалiст Красногвардiйського районного у мiстi,Щнiпропетровську
вiддiлу державноi реестрачii акriв цивiльного стану Го,човного територiмьного
управлiння юстицii у ,,Щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового
логовору);

1.25. спецiалiст Ленiнського районного у MicTi .Щнiпропетровську вiллiлу
державноi реестрацii акriв цивiльного стану Головного територiального управлiння
юстицii у .Щнiпропетровськiй областi (2 вакантних посади, одна з них згiдно
сцокового трудового договору);

1.26. спецiапiст Баглiйського районного у MicTi .Щнiпродзержинську вiддiлу
лержавноТ peecrpauii акгiв цивiльного сгану Головного територiального управлiння
юстицii у !нiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.27. провiдний спецiалiст Iнryлецького районного у MicTi Кривому Розi вiддiлу
державноТ peccTpauiT акгiв цивiльного стаку Головного територiального управлiння
юстицii у .щнiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.28. провiдний спецiалiст Тернiвського районного у MicTi Кривому Розi вiдлiлу
дерхавноi ресстрацii акгiв цивiльного стану Головного територiального управлiння
юстицii у [нiпропетровськiй областi;

1.29. провiдний спецiалiст Жовтневого районного у MicTi Кривому Розi вiддiлу
лержавноi рееотраuiт акгiв цивiльного стану Головного територiального управлiнrrя
юстицii У ffнiпропетроВськiй областi (згiдно строкОвого трудового логовору):

1.30. спецiалiст Щентршlьно-Мiського районного у MicTi Кривому Розi вiддiлу
державноf peccTpauiT aKTiB цивiльного стану Головного територiального управлiння
юстицii у {нiпропетровськiй областi (згiлно строкового трудового логовору);

l.З 1. провiдний спецiалiст Тернiвського мiського вiллiлу державноТ peecTpauii
аюiв цивiльного стану Головного територiального управлiнrrя юстицii
у !нiпропетровськi й областi;

1.З2. спецiалiст Тернiвського мiського вiдцiлу державноi реестрацii акriв
цивiльного стану Головного територiального управлiння юстицii
у .Щнiпролетровськiй областi;

l.З3. провiлний спецiа,riст Василькiвського районного вiддiлу державноi
реестрацiТ акгiв цивiльного стану Головного ториторiального управлiння юстицii
у fl нiпропетровськiй областi (згiдно строкового трудового договору);

1.З4. провiдний спецiалiст Межiвського районного вiддiлу державноi
реестрацii акгiв цивiльного стану Головного териiорiально.о ynpu"ni"r" юстицii
у {нiпропетровськiй областi (згiлно строковоготрудового логовору);

1.35. спецiалiст .Щнiпропетровського районного вiддiлу державноi реестралiiакгiв цивiльного стану Головного територiального управлiнrrя юстицii
у,Щнiпропетровськiй областi;

l.З6. спецiалiст Щаричанського районного вiддiлу державноi рсечграцii акгiв
цивiльного стану Головного територiального управлiння юстицii
у .Щнiпропегровськiй областi (згiдно строкового трудового логовору).

2. Затвердити умови проводення конкурсу згiдно iз додатками 1 - З6.
3. Управлiнню кадровоi роботи та дсржавноi служби Головного

територiального управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй областi:



J

3.1. забезпечити прийом документiв вiд осiб, якi виявили бажшrня взяти участь
у KoHKypci протягом 15 кмендарних днiв з дul оприjIюднення iнформацii про
проведеннlI Kolrкypcy на сайтi Нацiонального агентства Украiни з питань державноi
слухби до 19 грудня 20lб року;

3.2. направити копiю цього наказу ptшoм з умовами проведення конкурсу на
зайrrятгя посад дер)rtавноi служби категорii (в> на елекгрону адресу
Мiжреriона-.,тьного управлiння Нацi,энального агентства Украihи з питань
державноi служби у !нiпропетровоькil-t та Запорiзькiй областях для оприлюднен}ul
оголошенIUI про проведеНю{ !.:очкуэснОго вiдбору на офiuiЙному веб-сайтi
Нацiонального агентства УкраiЪи з питаIiь державноi служби;

З.3. забезпечrти оприлюднення оголошення про проведеннrI конкурсного
вiдбору на офiцiйномч веб-сайтi l-оловного територiального управлiння юстицii
у !нiпропетровськi й областi ;

3.4. оприлюднити результати конкурсного вiдбору не пiзнiше протягом
45 календарнИх днiв з днrI оприJIюднення оголошенЕя про проведеннrI конкурсного
вiдбору.

4. ПровестИ конкурсниЙ вiдбiр на вищезазначенi посади державноi служби
з22по 23 грудня 20lб року.

5. Контро.пь за вико нак,ву залишаю за собо

В.о. начальника упр О.В. Захароваilc

цьо

\


