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27.12.2019 р. №11-02-1978 

                                                                 Національне агентство України 
                                                 з питань державної служби 

Щодо результатів конкурсу 
  

Керуючись ст. 28 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 
889-VIII, п.п. 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 
246 направляємо  в електронному вигляді інформацію про переможця конкурсу на 
зайняття вакантної посади державної служби категорії «В», головного спеціаліста 
відділу оцінки майна та майнових прав Управління орендних відносин та 
оціночної діяльності. 
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Сідлярук Ірина 
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Начальник регіонального відділення                    Кирило БЕРЕЖНИЙ  
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Н А К А З 

з особового складу 
 

 
27.12.2019                м. Рівне                                    № 162-к 

 
 

              Про визначення  
                    переможця конкурсу 
 
 

         Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про 
державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби» (із внесеними змінами), та враховуючи протокол засідання 
конкурсної комісії регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 27.12.2019 року № 10, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
        1.Визначити Сідлярук Ірину Олександрівну переможцем конкурсу на 
зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного 
спеціаліста відділу оцінки майна та майнових прав Управління орендних відносин 
та оціночної діяльності регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях. 
 
       2.Відділу управління персоналом регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях оприлюднити 
інформацію про переможця конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної 
служби НАДС та на сторінці регіонального відділення офіційного веб – сайту 
Фонду державного майна України. 
 
     3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник регіонального відділення                                            Кирило БЕРЕЖНИЙ 
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