
 
 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО  

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

09.08.2018 Київ        № 85 

 

Про перенесення дати конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної 

служби категорій «Б» та «В» 
 

 Відповідно до абзацу 3 пункту 17 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 року № 246, у зв’язку з відсутністю кворуму серед членів 

конкурсної комісії  
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Перенести час та дату початку проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,                

які були оголошені наказом Міністерства від 19 липня 2018 року № 76                               

з 10 год.00 хв. 13 серпня 2018 року  на 14 год. 00 хв. 15 серпня 2018 року:  

1.1. Начальник відділу з питань протимінної діяльності та екологічної 

безпеки Управління з питань східних регіонів;  

1.2. Завідувач сектору взаємодії з міжнародними партнерами та координації 

міжнародної технічної допомоги Управління адміністративно-організаційної 

діяльності; 

1.3. Завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та 

громадськістю; 

1.4. Головний спеціаліст Сектору взаємодії із засобами масової інформації 

та громадськістю.  

1.5. Головний спеціаліст відділу адміністративно-організаційного 

забезпечення та інформаційних технологій Управління адміністративно-

організаційної діяльності; 

1.6. Головний спеціаліст Відділу з питань конфліктного                                

та постконфліктного врегулювання.  
 

 



2. Відділу роботи з персоналом (Луцюк А.І.)  

2.1. Повідомити кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби 

категорій «Б» та «В», які подали документи для участі у конкурсі, про зміну часу 

та дати початку проведення конкурсу  у встановлені строки одним із доступних 

способів, визначених ними у заявах.  

2.2. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України. 

3.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о. державного секретаря Міністерства     підпис           О.О. ПАНАМАРЧУК 



 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник Відділу 

роботи з персоналом 

 
_______________ А.І. Луцюк 

___ ____________2018 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник Відділу правового 

забезпечення 

 

_________________ А.Б. Павловський  

_____ ___________ 2018 року 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

 

_________________ В.Т. Рагімов 

_____ ___________ 2018 року 


