
Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Університетська, 6, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 факс: 52-97-32
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Начальнику міжрегіонального управління 
Національного агентства України 
з питань державної служби у Донецькій та 
Луганській області 
Рибальченку Д.О.
пр. Центральний, 59, м. Северодонецьк, 
Луганської області, 93405

У відповідності до вимог Закону України «Про державну службу» та 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 246 від 25.03.2016 зі 
змінами від 18.08.2017 (далі-Порядок) спрямовую на Вашу адресу рішення про 
оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно з 
додатком № 1 до Порядку для оприлюднення інформації про тимчасово 
вакантну посаду державної служби категорії «В» в органах прокуратури 
Донецької області (спеціаліста відділу документального забезпечення 
прокуратури Донецької області на час відпустки Лісодід Д.О. по догляду за 
дитиною до досягнення нею 3-х років).

Додаток: на 3_ арк.

Прокурор області 
державний радник юстиції 
З класу Є. Бондаренко



ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

« / 1  _ 2018 року м. Маріуполь

Про оголошення конкурсу на 
заміщення тимчасово вакантної посади 
державної служби категорії «В» - спеціаліста 
відділу документального забезпечення 
прокуратури Донецької області

Відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про державну службу» та 
Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі 
змінами внесеними 18.08.2017), -•

1. Оголосити конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади 
спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Донецької 
області на час відпустки Лісодід Д.О. по догляду за дитиною до досягнення нею 
3-х років (посада державної служби категорії «В»).

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста відділу 
документального забезпечення прокуратури Донецької області, що додаються.

3. Відділу роботи з кадрами прокуратури Донецької області забезпечити 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті 
прокуратури Донецької області та надіслати відповідну інформацію до 
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 
державної служби у Донецькій та Луганській областях.

Контроль за виконай залишаю за собою.

Н А К А З У Ю :

Прокурор області Є. Бондаренко




