ДЕПАРТАМЕНТ РЕЕІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ

від

№.

20 Л/і

р.

м. Черкаси

№

оі*_________

Про оголошення проведення добору
на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «В»
в Департаменті регіонального розвитку
обласної державної адміністрації
Відповідно до вимог пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет
України на 2020 рік», Порядку призначення на посади державної служби на
період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2020 р. № 290, керуючись частиною другою статті 17
Закону України «Про державну службу», у зв’язку з необхідністю заміщення
вакантної посади державного службовця, з метою забезпечення вирішення
питань, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері розвитку
підприємництва,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити
проведення добору на зайняття вакантної
посади
державної служби категорії «В», головного спеціаліста відділу економічного
розвитку управління економічного розвитку Департаменту регіонального
розвитку Черкаської обласної державної адміністрації на період дії карантину
шляхом укладання контракту про проходження державної служби.
2. Затвердити оголошення про добір на вакантну посаду державної
служби категорії «В» на період карантину, що додається.
3. Еоловному спеціалісту з питань персоналу відділу економічного
розвитку управління економічного розвитку Прокопенко Ользі Володимирівні
не пізніше наступного робочого дня з дня підписання цього наказу забезпечити
оприлюднення даного наказу та оголошення про проведення добору
на вакантну посаду на Єдиному порталі вакансій державної служби
Національного агентства України з питань державної служби .

4. Визначити
ПИВАКА Дмитра Володимировича, начальника
управління економічного розвитку, уповноваженою особою для проведення
співбесід з кандидатами, які виявили бажання взяти участь у доборі
з призначення (на період дії карантину) на вакантну посаду державної служби
Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації, зазначену у пункті 1 цього наказу, та визначення результатів
таких співбесід в установленому порядку.
5. Начальнику управління економічного розвитку Департаменту
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Дмитру ПИВАКУ,
як уповноваженій особі, за результатами розгляду вимог щодо професійних
знань та проведених співбесід з кандидатами, внести керівнику державної
служби
Департаменту
обґрунтоване подання
про
призначення
на вищезазначену вакантну посаду, шляхом укладання з ним контракту про
проходження державної служби на період дії карантину.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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