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Про оголошення лобору на зайrrяття
BaKaHTHoi посади державноi служби
на перiод дii карантину

Вiдповiдно до пункту 8 розлiлу II кПрикiнцевi положенняD Законуукраiни кпро внесення змiн до За59ну Украiни кпро ffержавний бюджетУкраiни на 2О2а PiK> вiд 13 квiтня 2O2i рй Jф 55з_lх, пунI.'у lз порядкупризначення на посади державноi служби на .rерiол дiI карантину,установленого з метою запобiгання поширенню на територii Украши гостроiРеСПiРаТОРНОi ХВОРОбИ CoVID-l9, ..,р"чr"Йi KopoHaBipycoM SдRS-соV_2,затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiНи вiд i2 *вirня 2О2OрокуJ\b 290' У зв'язкУ з необхiднiстю 
""nbrrun 

rr" невiдtсгrадних завдань тазабезпечення н€lJIежного фУнкцiонуuurrп" 
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(Центру) н8д€lнняадмiнiстративних послуг оболонсъкоi районноi в MicTi' Киевi державноiадмiнiстрацii,

НАКАЗУЮ:

l, оголосити 25 сiчня 2o2l року лобiр з призначення на вакантну посадуДеРЖаВНОi СЛУЖбИ КаТеГОрiI кБ> - начальника вiддiлу oy-.-r;p;;;;;;,iur*fr;звiтностi - головного бухiалтера yпqтлiння (центру) надання алмiнiстративнихпослуг оболонськоi районноi u *l.ii Киевi оЁрiuurrоi адмiнiстрацii.

2, Затвердити оголошення про лобiр на зайняття BaKaHTHoi посадидержавноi служби, визначеноi пунктом 1 цiо.о наказу' 9гiдно з додатком доцього наказу.

3, Визначити симошнко Юлrю Михайлiвну, заступника начаJIьникауправлiНня - начаJIьнИка вiддiлУ - адмiнiстратора вiддiлу прийому суб'екгiв3вернень управлiння (I_{.HTPY) надання адмiнiстративних послуг Оболонськоi

Ns



державноi адмiнiстрачii, уповноваженою особою дляз кандиДатами' якi виявиJIи бажання взяти участь увакантну посаду державноi служби, визначенув пунктi

4, Сектору з питань управЛiння персоналоМ управлiння (I].HTPY) наданняадмiнiстРативниХ послуГ оболонськоI районноi В MicTi itиевi державноiадмiнiстрацii: 
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4,|. розмiстити наказ та оголошення цро лобiр на вакантну посаду,визначену пунктом 1 цього наказу на Сдиному портirлi вакансiй НацiонzшьногоаГеНТСТВа УКРаiНИ З ПИТаНЬ ДеРЖаноi служби,urlu субвеб-сторiнцi оболонськоiрайонноi в MicTi Киевi л.рruu""оi адмiнiстраuii .o"rio.o веб-пОрт.шIУтериторiа-гlьноi громади м. Кисва;
4,2, розгля}гути iнформаuir, що надiйшла вiд осiб, якi виявили бЬжаннявзяти участь у лоборi, та передати ii уповноваженiй о.обi, 

"r."uчa"iй пунктом3 цього наказу.

районноi в MicTi Киевi
проведення спiвбесiди
лоборi з шризначення на
l цього наказу.

5. Уповноваженiй особi СИМонЕнко Юлii Михайлiвнi провести
;;",;.;};";i;
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управл i н ч" _(цЙу) надан"iЬ, i, i стративни хпослуг Оболонськоi районноi в MicTi Iiиевi

призначення на вакантну посаду державноi
укJIадення з ним контракту.

державноi адмiнiстрацii про
служби кандидата шIляхом

6, Встановити строк надання iнформацii вiд осiб, якi виявили бажаннявзяти участь У лоборi з призначення на вакантну посаду 03 ка_гrендарнi днi з дняоприлюднення iнформачii про оголошенп" добору.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою,

Нача.гtьник управлiння - адмiнiстратор Лiлiя БоРШУЛlIк


