ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
від ____________2021 р.

Запоріжжя

№ ____

Про необхідність призначення на
вакантні посади державної служби
Головного управління Пенсійного фонду
України в Запорізькій області
Відповідно до пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України
від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про
державний бюджет України на 2020 рік» та Порядку призначення на посади
державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.04.2020 № 290 (зі змінами), на підставі службової
записки Ящуренко Г. Є. – начальника управління по роботі з персоналом від
15.01.2021 № 6/08-16
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити добір з призначення на посади шляхом укладення контракту
про проходження державної служби на період дії карантину на вакантні посади
державної служби в Головному управлінні Пенсійного фонду України в
Запорізькій області:
1) заступника начальника відділу господарського обслуговування та
матеріально-технічного
забезпечення
управління
адміністративного
забезпечення;
2) заступника начальника відділу обробки звернень громадян управління
адміністративного забезпечення;
2. Визначити строк подання інформації для участі у доборі на зайняття
вакантних посад державної служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, по
22 січня 2021 року включно.
Головне управління ПФУ в
Запорізькій області

23 від 16.01.2021

3. Визначити Науменка П. П. - першого заступника начальника Головного
управління уповноваженою особою з проведення співбесіди з кандидатами на
посади:
1) заступника начальника відділу господарського обслуговування та
матеріально-технічного
забезпечення
управління
адміністративного
забезпечення;
2) заступника начальника відділу обробки звернень громадян управління
адміністративного забезпечення.
4. Управлінню по роботі з персоналом (Ящуренко Г. Є.) забезпечити
розміщення цього наказу та оголошень про добір згідно із додатками 1та 2 на
Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з
питань державної служби та на інформаційній сторінці Головного управління
вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління

Жмурко Світлана Олексіївна
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