
РЕГIонАЛьнЕВIДДIЛЕнняФонДУДЕРЖtАВноГоМдинд
УКРАiНИ ШО ЛУГАНСЪКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз

з особового складу

<< 30 >> серпня 2018 р.

м. Ссверодонецьк

JYg 89

Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантних посад

державноi спужби категорiТ кБ>

вiдповiдно до глави 2 закону укратни вiд 10 грулня 2015 року Jф 8s9-vIII

..ПроДер}каВнУслУжбУ>'ЩоРолпУшроВеДенняконкУрсУназайняТТяПосаД

державноi слухtби (далi-Порядок), затвердженого постановою Кабiнету

N4iHicTpiB украiни ui^ 25.0з.2016 Jф 246, з N{етою добору осiб, здатних

пробесiИно виконувати шосадовi обов'язки,

НАКАЗУIо;

1. оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державноi слу>rtби

категорii кБ> РегiОrruпu"о.о вiддiлення Фонду дерх{авного пдайна Украiни по

Луганськiй областi (лалi - no"nypc), перелiк яких наводитъся у додатку 1 ,

2. затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

дер}кавноТ служби nur.ropiT <Б> Регiоналъного вiддiлення Фонду державного

майна УкраТни ,rо Луrаrrсiкiй областi, згiдно додаткам 2,3.

з. Сектору iнформатики, органiзацiйно-документаIIъного забезпечення та

роботи зi ЗМI:_- 
\ z'iл..ло_.iлuоп Jню Нацiоналъного агентства

З.l. Надiслати Мiжрегiонапьному управпlr

украiни з питанъ д.рiuu"от службй у Щонечъкiй та Лугансъкiй областях FIаказ

про оголошення конкурсу ,u yrou" його проведення (не пiзнiше наступного

ръбоrо.о дня З дня його пiдписання)' - l Проведення на
З.2. Пiсля розмiщення оголошення конкурсу та умов иогС

офiцiйному сайтi Нацiоналъного агентства Укратни з питанъ державно1

служби забезпечити оприлюднення оголошення на веб-сторiнui Регiоналъного

вiддiленНя офiцiйНого веб-СайтУ ФондУ державного майна Украiни,



4. Провести конкурсний вiдбiр на вищезазначенi шосади державноi служби з

20 вiресня2О118 року по 21 вересня 2018 РокУ, за адресою: Луганська областъ,

м. Северодонецьк, бульвар Щружби Народiв, буд.32а, км. 205.

5. Контроль виконанЕям цъого наказу покласти на голову KoнKypcHoi KoMicii,

заступника начыIьника РегiоналъЕого вiддiлення, Сидоренко Наталiю

Володимирiвну.

Начальник вiддiлення о.Волков



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Регiонального вiддiлення
Фонлу державIIого майна УкраТни

по Лугансъкiй областi
вiд к З0 > серпня 2018 р. Ng 89

перепiк вакантних посад державноi служби категорii <Б> РегiонаJIьного

вiддiлення Фонду державного майна Укратни по Луганськiй областi, на якi

ОГОJIОШУOТЬСЯ КОНКУРС:

1. Начальник вiддiлу орендних вiдносин;
2. Заступнип пuо-i"ика вiддiлу орендних вiдносин (на перiол тимчасовоi

вiдоутностi державного службовця).


