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J\b 10-09_06

Нацiональне агентство Украiни з

питань державноi служби

Про оприлюднення iнфорплаuiТ

Вiдповiдно до п. 24 Порядlсу призгlачення на посади державноТ служби на

перiод дiТ караI]тину, устt}FIовленого з MeToIo запобiгання поширеНнЮ На

територiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спрИЧиНенОТ

KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, затвердженого постановою КабiнетУ MiHicTpiB
УкраТrrи вiд 22.04.2020 Л9 290 (iз змiнами), Головне управлiння
Щержпродспоживслужби в КиТвськiй областi надас iнформацiю, що за

результатами добору, оголошеного наказом Головного УпРаВЛiННЯ

Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi вiд 18.01 .202l Jф 180-ОД <ПРО

необхiднiсть призначення на BaKaHTHi посади державноТ служби категорiй <Б> та
(В) на перiод дiТ карантину> на BaI(aHTHi посади державноТ служби: наЧаЛЬНИКа

вiддiлу управлiння об'сктами дер}кавноТ власностi та державних закупiвель

управлiння бухгалтерського облiку, економiltи та звiтностi, оголошеннЯ
]rгg 1В.0 \ ,2021 .4; завiдувача сектору внутрiшгtього аудиту, оголошеННя

лГ918.0 |.2021 ,5; гоrrовного спецiалiста сектору внутрiшнього аудиту, оголошеНня

N9 18.0 1.2021.8; головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та

ветериIларноТ медицини Бi,rlоцерl{iвського мiськрайонного управлiння,
оголошення NЬ 1в.01 .202|.9; головного спецiа.гriста вiддiлу державного нагляду
за дотриманням санiтарного законодавства Бiлоцеркiвського мiськрайонного

управлiння, оголошення Jф 18.01 .2021,t0; головного спеЦiалiСТа вiДДiЛУ

безпечностi харчових продуктiв та I]етеринарноТ медицини Богуславського

районного управлiння, оголоtUення JVg 1в.01 ,202L||; головного спецiалiста

вiддiлу авного,,лагляду за дотриманням санiтарного законодавства
ffiйWftй;Фр,о уиг+рш,вшДррнр.оюцаOлryшreцц{fiтв}фiи!оýлФ1 .2021 .12; головного
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сПецiалiста вiддiлу державного нагляду за дотриманням санiтарного
ЗаКОНОДаВсТВа Баришirзського раЙонного управлiння, оголошення
J\b 1В.0 \ .2021 . 13; головного спецiалiста вiддiлу державного нагляду за
ДоТрИМанням санiтарного законодавства Бориспiльського раЙонного управлiння,
оГолошення Jф 18.01 .2021.|4; головного спецiалiота вiддiлу безпечностi
ХаРЧОВИХ продУктiв та ветеринарноТ медицини Вишгородського раЙонного
Управлiння, оголошеFII]я JYg l8.01,2021.15 заяв вiд кандидатiв не надiйшло.
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