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Про оголошення лобору на зайняття
вакантноi посади державноi служби
на перiод лii карантину

ВiдповlднО дО пунктУ 8 розлlлУ II кПрикiнцевi поJlо}Itення)) Закону
укратни <про внесенl]я змiн до Закогrу Укратни ,,про flержавний бюд>tсе.г
Украiни на 2020 piK> вlл l3 кrзiтгlя 2020 року Jф -55з-iХ, пуппrу lЗ 11орялку
призначення на посади де1-1llсавttоi с.ltуltсби lla псрitl.,1 ;tii кilранl,инч,
УСТаНОВЛеНОГО З МеТОЮ ЗаПОбlГа1-1tlяl гIОtuиреt{tltо }la ,гериторii' Укlrllt'цц госrроi
респiраторноi хвороби CoVID-l9, спри.tинеllоi' Kopot{aBipi,coпl SдRS-СоV-2,
затверд)кеного постановою Itабiнету N4irricTpiB Украt'rlи Bi:l 22 квi-гrrя .,020 рокуNЬ 290, У ЗВ'яЗку з необхiдrriсткl виконан}lя ltевillк.гlа/lгrих зai,lli]tIb 1-;l
забезпеченнЯ належногО функшiоНуt]аtIllЯ управлiнttя ([{ентру) tlttдаttгlя
алплiнiстративних послуг оболонськоi' районrrот в MicTi Кисвi дерlttавноt.
адмlнiстрацii,

НАКАЗУtо:

l. оголосити 20 сiчня 202l рок} ЛОбiр з призначення tlа вакантну Ilосалу
Дер)I(аВНоi слУ>rсби категорii'((Б)) tlаLlаЛЬНИка вiддirr},орГаНiзацiйно -
господарського забезпе,tення vправлiння (t-{eHTpy) lJallatll]я ад.liнiсlративIiи\
послуг оболонськоi'районltоl'в мriс.гi Кисвi дерх(аt]}Iоi'аltплiнiсграrtii.

2. Затверлити оголошення про
державноI слух<би, визначеноi пунктом
цъого наказу.

дооlр |,la,.]аиlIя,гтя ваl(аl|.гt|оi' rtосаitи
l ttbtlt,o lli-lказy_ lг i",l;ltl з ,ll{.)jlaIK()l\1 llO-а

a.i
3. Визначити симоНЕнко Юлiю lr4ихайлiвну, заступп"*а' начальника

управлiНня - наLIаJIьнИка вiддiЛУ - адмiЁriстратоРа ,iддiпу прийоitу суб'екгiв
звернень управлiння (I_{eHTpy) надання адмiнiстративних п{)слуг t)болонськоi



районноТ в MicTi Кисвi дер)кавI{оТ адп,riнiстраrrii, уповноваженою особою .l.rя
проведення спiвбесiди з кандидатами, якi виявили бажання взяти \ часть }
лоборi з призначення на вакантну посаду дер}I(авноi слу>tсбlt. вltзначен\ в пr HKTil цього наказу,

4, Сектору з питаНь управiriнIlя персоt{аrlоN{ \,праt].,liння (I{eHTpy) надання
адп,liнiстРативниХ послуГ обо-гrонськоi' райоrlноi' В пlicTi Кисвi лерltсавноi'
алшлrнiстраrrii':

4,1 . розМiстити накаЗ l-а огоJlоltJеIjня IlpO ;tсlбlр на вакан.т,ну пос?,,1}.
визначену пунктом l цього наказу на единому портalпi вакансiй l-1ацlонального
агентства Украiни з питань лер>ltаноi слулсби та на субвеб-сторiншi оболонськоt.
районноi в MicTi Кисвi дер}I(авноТ адплiнiстрачli' сдиного веб-порталу
територiальноТ грошлади м. Кисва;

4.2. розглянути iнсрормаuiю, що надiйшла вiд осiб, якi виявили бажання
взятИ участь } лоборi, та передати ii уповноватсенiй особi, визначенiй пунктом
3 цього наказу.

5 УпоВноваrкенiЙ особi C1,1NlotJtl}{KO Iолii Михайлiвrri tlровести
спiвбесlлу з кандида,гаN{ и T,a вllес],и oбl,pyrrlOBiltIi llilitагtгtяt tiаLiальник},
управлiння - адпlirriстратору управлiння ( I]eHTpy) tlа/lаtlня алмiнrс-грur"о*,"*
послуГ оболонськоl'раЁrонноi'в MicT,i I(ис:вr дсрх(авllОi a;tMlllicTpauil про
призначеннЯ на вакантнУ посаду дер)I(авItоt' сllужби каtlдида1а шIJlяхоI\4

укладення з ниl\4 контракту.

б. Встановити строк надання iнформашii вiд осiб, якi виявили бажання
взятИ участЬ у лоборi з признаЧеннЯ на ваканТну посаДу 03 каленларнi днi з дня
оприлюднення iнформачii про оголошення добору.

7. Контроль за виконанняN{ цього на

Начальник управлiння - алмiнiстратор


