
 

  
ДЕРЖСТАТ  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
НАКАЗ 

 
28 лютого 2019 року                м. Чернігів № 20 

 

Про утворення конкурсної комісії  

для проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад  

державної служби категорій «Б» і «В»  

Головного управління статистики  

у Чернігівській області 

 

 Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про державну 

службу», пунктів 13-15, 18 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 року №648), зі змінами 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Головного управління 

статистики у Чернігівській області та затвердити її склад, що додається. 

  

2. Визначити БОЙКО Ірину Юріївну – головного спеціаліста з питань 

персоналу державної служби сектору управління персоналом адміністратором 

під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби в 

Головному управлінні статистики у Чернігівській області категорій «Б» і «В», а 

в разі її відсутності – РУДНИК Катерину Олексіївну – головного спеціаліста з 

питань персоналу державної служби цього ж сектору. 

 

3. Керівникам структурних та відокремлених підрозділів Головного 

управління статистики забезпечити подання до сектору управління персоналом 

для підготовки проекту умов проведення конкурсу заявки на добір персоналу за 

формою, визначеною Порядком визначення спеціальних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», 

затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 06 квітня 2016 року № 72 (у редакції наказу Національного 

агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року №62). 



4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління 

статистики у Чернігівській області від 13 січня 2017 № 10 «Про створення 

конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій 

«Б» і «В» Головного управління статистики у Чернігівській області». 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                           Д. АШИХМІНА 

 


