І
К О М П А Н І Ї В С Ь К А Р А Й О Н Н А Д Е Р Ж А В Н А АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГ Р А Д С Ь К ОЇ О ВЛАСТІ
вул. Паркова, 4. смт Компаміївка Кіровоградська область. 28400, геп. (05240)2-01-31,
е-таіі іптю».%,:-;'к— к г - а й т т до .- иа код в ЄДРПОУ 04055073
1

на N1?

від

Національне агентство України
з питань державної служби
Про надання інформації
про результати конкурсу
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про державну
службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246, районна державна адміністрація повідомляє,
що конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста юридичного сектору апарату райдержадміністрації,
оголошеного відповідно до наказу керівника апарату Компаніївської
районної державної адміністрації від 16 травня 2018 року № 21-к «Про
оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад у райдержадміністрації »
(85052) не відбувся у зв'язку з відсутністю кандидатів.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Юлія Чередніченко

2 0131

Н.ВОЛОДЬКО

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Паркова, 4, смт Компаніївка, Кіровоградська область. 28400, тел. (05240) 2-01-31.
е-таі1:іпЬох1@кт.кг-аоЧтііп.доу.иа КОД в ЄДРПОУ 04055073
(

на N3

від

Національне агентство України
з питань державної служби
Про надання інформації
про результати конкурсу
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про державну
службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246, районна державна адміністрація надає
інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної посади,
проведеного відповідно до наказу керівника апарату Компаніївської районної
державної адміністрації від 16 травня 2018 року № 21-к «Про оголошення
конкурсу на зайняття вакантних посад у райдержадміністрації ».
№
Посада,на яку
п/
оголошено конкурс
п

Прізвище,ім'я, Результати
по батькові
(загальна
Примітка
кандидата
сума балів)

Порядко
вий
номер

1

Сімокоп
Наталія
Станіславівна

85053

Начальник загального
відділу апарату районної
державної адміністрації

7

Переможець
конкурсу

У зв'язку з тим, що на участь у конкурсі на зайняття даної посади була
подана одна заява, другий за результатами конкурсу відсутній.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Юлія Чередніченко 2 0131

Н.ВОЛОДЬКО

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Паркова. 4, смт Компаніївка, Кіровоградська область, 28400, тея, (05240) 2-01-31,
е-таіі.іпЬох 1 @кт.кг-ао'ппіп.доу.ца. КОД е ЄДРПОУ 04055073

на Не

від

___

Національне агентство України
з питань державної служби
Про надання інформації
про результати конкурсу
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про державну
службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246, районна державна адміністрація надає
інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної посади,
проведеного відповідно до наказу керівника апарату Компаніївської районної
державної адміністрації від 16 травня 2018 року № 21-к «Про оголошення
конкурсу на зайняття вакантних посад у райдержадміністрації ».
№
Посада,на яку
п/
оголошено конкурс
п
1

Головний спеціаліст
відділу економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації

Прізвище,ім'я, Результати
(загальна
Примітка
по батькові
сума балів)
кандидата
Колмогорова
Яніна
Сергіївна

5,5

Переможець
конкурсу

Порядко
вий
номер
85051

У зв'язку з тим, що на участь у конкурсі на зайняття даної посади була
подана одна заява, другий за результатами конкурсу відсутній.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Юлія Чередніченко 2 01 31

Н.ВОЛОДЬКО

