
Щержпродспоживслуэкба
ГОЛОВНВ УПРАВЛIННЯ ДВРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

нАкАз
м. Вишневеа2 . 10.20 1 8 Jф Ч Сс;

Про оголошення конкурсу на зайняття
вакантних посад державноТ служби

Вiдповiдно до ст. 23 Закону УкраТни <Про державну службу> та Порядку
проведенЕя конкурсу на зайняття вакантних посад державноТ слУЖбИ,

затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25.03.201,6 М 246,

керуючись Положенням гtро Головне управлiння !ержпродспоживслужби В

киiвськiй областi

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державноi служби

категорii <В> у Головному управлiннi !ержпродспоживслужби в Киiвськiй областi:
- головний спецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продуктiв управлiння

безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноТ медицини;
- головний спецiалiст вiддiлу органiзашii протиепiзоотичноi роботи

управлiння безпечностi харчових продуктiв та в9теринарноТ медицини;
- головний спецiалiст вiддiлу державного контролю управлiння безпечностi

харчових продуктiв та ветеринарноi медицини;
- головний спецiалiст вiддiлу правового забезпечення.
2. Затверлити TaKi, що додаються:
1) Умови tIроведення конкурсу на зайняття вакантноi посади (категорiя "В")

головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв управлiння
безпечностi харчових гtродуктiв та ветеринарноi медицини Головного управлiння
!ержпродспоживслужби в Киiвськiй областi;

2) Умови проведення конкурсу на зайнятгя вакантноi посади (категорiя "В")
головного опецiалiста вiддiлу органiзацii протиепiзоотичноi роботи ушравлiння
безпечностi харчових lrродуктiв та ветеринарноТ медицини Головного управлiння
!ержпродспоживслужби в Киiвськiй областi;

3) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноI поаади (категорiя "В")
головного спецiалiста вiддiлу державного контролю управлiння безпечностi
харчових продуктiв та ветеринарноТ медицини Головного управлiння
ЩержпродспоживQлужби в КиТвськiй областi;

4) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади (категорiя "В")
головного спецiалiста вiддiлу правового забезпечення Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в КиТвськiй областi.

3. Вiддiлу управлiння персоналом (Борлакова I.Л.):
1) забезпечити надсилання наказу та умов проведення коНкурсу, що

додаються в електронному форматi до l\4iжрегiонtl"цьного управлiння
Нацiонального агентстЬа Украiни з питань доржавноi служби в м. Кисвi, Киiвськiй,
Чернiгiвськiй та Черкаськiй областях;



2) забезпечити оприлюднення наказу та умов проведення конкурсу на саитl

Головного управлiння Щержпродспоживолужби в КиТвоькiй областi;

3) забезпечити приймання документiв вiд кандидатiв та перевiрку ik на

вiдповiднiсть встановленим вимогам.
4. Головi конкурсноТ KoMiciT Головного управлiння .Щержпродспоживслужби

в Китвськiй областi забезпечити вiдповiднiсть конкурсних процедур вимогам

законодавства.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою,

начальник {lйаrr,/ о.В. MaTBieHKo


