ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
____________

м. Хмельницький

№________

Про оголошення конкурсу
на зайняття посади
державної служби
Відповідно до статті 23 Закону України “Про державну службу” та Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
категорії “В” – провідного спеціаліста-юрисконсульта відділу представництва
інтересів в судах та інших органах №3 юридичного управління (робоче місце – м.
Хмельницький).
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії “В” – провідного спеціаліста-юрисконсульта відділу
представництва інтересів в судах та інших органах №3 юридичного управління
головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (робоче
місце – м. Хмельницький) (додаються).
3. Визначити адміністратором під час проведення конкурсного відбору
Мар’яну Ніколайчук, головного спеціаліста відділу добору, оцінки та розвитку
персоналу управління по роботі з персоналом.
4. Управлінню по роботі з персоналом (Валентині Чубар) забезпечити
розміщення наказу про оголошення конкурсу та умови його проведення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС та
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади на
інформаційній сторінці головного управління Пенсійного фонду України в
Хмельницькій області вебпорталу Пенсійного фонду України.
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5. Керівникам структурних підрозділів довести до відома працівників
головного управління про проведення конкурсу.
6. Управлінню адміністративного забезпечення (Любові Мудрій) забезпечити
виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від
05.01.2021 №1 “Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби в Центрі оцінювання кандидатів на
зайняття посад державної служби та в державних органах, в яких проводиться
конкурс на зайняття посад державної служби, на період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARC-CoV-2”.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління
Олександра Крупу.
В. о. начальника управління

Марія КВЯТКІВСЬКА

