НАКАЗ
Київ

Щодо оголошення конкурсу
на зайняття посад дипломатичної
служби в апараті МЗС

Відповідно до статей 22 і 23 Закону України «Про державну службу»,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на зайняття посад дипломатичної служби категорій
«Б» та «В» в апараті МЗС та в закордонних дипломатичних установах України
(далі – конкурс) згідно з переліком, що додається.
2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.
3. Управлінню кадрового менеджменту забезпечити оприлюднення наказу
про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше наступного
робочого дня з дня підписання цього наказу.
4. Конкурсним комісіям МЗС провести конкурс відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря.

Державний секретар
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЗС України
від__.__2021 №_____
ПЕРЕЛІК ПОСАД
дипломатичної служби категорій «Б» та «В» в апараті МЗС та в ЗДУ, на які
оголошується конкурс
1. Департамент фінансово-адміністративного менеджменту
начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;
2. Політичний директорат
радник Експертної групи аналітичного забезпечення;
3. Директорат розвитку дипломатичної служби
перший секретар Експертної групи з питань розвитку економічної
дипломатії та цифровізації;
4. Другий територіальний департамент
перший секретар відділу Туреччини і Південного Кавказу;
5. Департамент комунікації та публічної дипломатії
третій секретар відділу цифрової дипломатії;
6. Другий територіальний департамент
третій секретар відділу Центральної Європи;
7. Департамент економічної дипломатії
третій секретар відділу співробітництва з експортерами та інвесторами;
8. Департамент консульської служби
третій секретар відділу захисту прав громадян та юридичних осіб України
за кордоном;
9. Директорат розвитку дипломатичної служби
третій секретар Експертної групи з питань розвитку двосторонньої
дипломатії та гуманітарного співробітництва;
10. Представництво МЗС України в Одесі
аташе;
11. Посольство України в Державі Катар
перший секретар;
12. Консульство України в Дубаї
віцеконсул;
13. Консульство України в Гданську
консул;
14. Департамент цифровізації
головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та кіберзахисту;

3

15. Департамент фінансово-адміністративного менеджменту
провідний спеціаліст відділу розвитку ЗДУ;
16. Департамент фінансово-адміністративного менеджменту
головний спеціаліст відділу методології;
17. Департамент державного протоколу
спеціаліст відділу протокольного забезпечення;
18. Департамент міжнародної безпеки
спеціаліст відділу з питань експортного контролю та санкційної політики;
19. Управління кадрового менеджменту
спеціаліст відділу кадрового планування та аналізу.

