
Прокуратура України

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, 36000 т е л ./ф а к с  (0532) 56-21-16

,(2̂ № 07--^^/^^вих-21 
На № __________ в ід ____________

Національне агентство України 
з питань державної служби
вул. Прорізна, 15 
м. Київ, 01601

Відповідно до пункту 24 Порядку призначення на посади державної 
служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.04.2020 № 290, направляю інформацію про прийняті 
рішення за результатами добору з призначення (шляхом укладення контракту) 
на вакантні посади державної служби категорії «В» Полтавської обласної 
прокуратури на період дії карантину, проведеного відповідно до наказу 
керівника Полтавської обласної прокуратури від 26.02.2021 № 43
«Про оголошення добору на зайняття вакантних посад державної служби на 
період дії карантину»:

№ Найменування
посади

ПІБ кандидата Строковість укладення 
_______контракту______

1. Головний спеціаліст 
відділу 

процесуального 
керівництва при 

провадженні 
досудового 

розслідування 
територіальними 

органами поліції та 
підтримання 
публічного 

обвинувачення 
управління нагляду 

за додержанням

Мочалова Ольга 
Володимирівна

строковий (на період дії 
карантину,установленого 

Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання 

поширенню на території 
України гострої 

респіраторної хвороби 
С0УГО-19, спричиненої 

коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
та до дня визначення 

суб’єктом призначення або 
керівником державної 
служби переможця за 

результатами конкурсного



законів 
Національною 

поліцією України та 
органами, які ведуть 

боротьбу з 
організованою та 

транснаціональною 
злочинністю 

Полтавської обласної 
прокуратури

(код публікації 
12022021.43)

відбору відповідно до 
законодавства, але не більше 

двох місяців після відміни 
карантину)

2. Головний спеціаліст 
відділу ведення 
Єдиного реєстру 

досудових 
розслідувань та 
інформаційно- 

аналітичної роботи 
Полтавської обласної 

прокуратури

(код публікації 
26022021.43.2)

Шепель Світлана 
Олексіївна

строковий (на період дії 
карантину, установленого 

Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання 

поширенню на території 
України гострої 

респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої 

коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
та до дня визначення 

суб’єктом призначення або 
керівником державної 
служби переможця за 

результатами конкурсного 
відбору відповідно до 

законодавства, але не більше 
двох місяців після відміни 

_______ к а р а н т и н у )_______

Керівник
Полтавської обласної прокуратури

Юлія Карабут, 0532 56-29-99

А. Столітній


