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Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантних посад
державноТ служби

нАкАз

вересня 2019 року конкурс на заЙняття вакантних посад
алмiнiстраторiв вiддiлу прийому суб'екгiв звернень

суб'скгiв

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро державну службу), Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 25 березня2O1б року Jф 246,

НАКАЗУtо:

1. оголосити 06

управлiння (I_{eHTpy) надання адмiнiстративних послуг Оболонськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii:
3 BaKaHTHi посади алмiнiстраторiв вiллiлу прийому
управлiння (I_{eHTpy) надання адмiнiстративних послуг ОболонськоТ
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii - безстроковi;
l вакантна посада адмiнiстратора вiддiлу прийому суб'ектiв звернень

управлiння (I_{eHTpy) налання адмiнiстративних послуг Оболонськоi районноi в

MicTi Кисвi державноi алмiнiстрацii * строково.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад
державноi служби алмiнiстраторiв вiддiлу прийому суб'екгiв звернень

управлiння (I]eHTpy) налання адмiнiстративних послуг Оболонськоi районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно з додатком.

3. Завiдувачу сектору з питань управлiння персон€rлом управлiння
(Центру) надання адмiнiстративних послуг ОболонськоТ районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ:

звернень

районноI в

/Jilол-о///Ns



3.1. Надiслати копiю цього наказу та уNIови проведення конкурсу в

установленому порядку до Мiжрегiонztльного управлiння Нацiонаlrьного

br.".ruu Украiни з питань державноi, служби в м. Киевi, Киi,вськiй,

Чернiгiвськiй та Черкаськiй областях.

3,2. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на

зайняття вакантних посад державноi служби - адмiнiстраторiв вiддiлу прийому

суб'ектiв звернень угlравлiння (щентру) надання адмlнlстративних послуг

оболонськоТ районнот в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачii на субвеб-сторiншi

оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстраuii единого

веб-портаJIу територiаrrьноi громади м. Киева.

4. Встановити строк подачi локументiв для участi у KoHKypci

15 ка.гlендарних днiв з дня оприлюднення iнформачii про проведення конкурсу.

5. Провести 25 вересня 2019 року конкурсний вiдбiр на зайняття вакантних

посад державноi служби, зазначених у пунктi 1 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управлiння - адмiнiстратора С. Паримський
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