
ПРОКУРАТУРА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

№

« й . » травня 2020 року м. Полтава

Про добір на вакантні посади 
державної служби на період 
дії карантину

У зв’язку з необхідністю виконання невідкладних завдань та забезпечення 
належного функціонування прокуратури Полтавської області, відповідно до 
абзацу 5 пункту 8 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 №553-ІХ, 
пункту 13 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 
8АЯ8-СоУ-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22.04.2020 №290, керуючись частиною восьмою статті 91 Закону України «Про 
державну службу», статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 
З розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 
заходів із реформи органів прокуратури»,

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити добір на вакантні посади державної служби категорій 
«Б» і «В» прокуратури Полтавської області на період дії карантину:

- начальник відділу інформаційних технологій;

- головний спеціаліст відділу організації прийому громадян, розгляду звернень 
та запитів;

- головний спеціаліст відділу організаційного та правового забезпечення;

- головний спеціаліст відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 
та інформаційно-аналітичної роботи;

- головний спеціаліст відділу роботи з кадрами.

2. Затвердити оголошення про добір з призначення на вакантні посади 
державної служби прокуратури Полтавської області на період дії карантину, 
зазначені у пункті 1 цього наказу, що додаються.



3. Визначити заступника прокурора Полтавської області Галицького 
Олега Васильовича уповноваженою особою для проведення співбесіди з 
кандидатами для укладення контракту про проходження державної служби на 
період дії карантину.

3.1 Уповноваженій особі Галицькому О.В. провести співбесіду з 
кандидатами на посади державної служби та внести обґрунтовані подання 
прокурору Полтавської області про призначення на вакантні посади державної 
служби.

4. Відділу роботи з кадрами прокуратури Полтавської області забезпечити 
оприлюднення цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі 
вакансій державної служби Національного агентства з питань державної 
служби не пізніше наступного робочого дня за днем його підписання та на 
офіційному веб-сайті прокуратури Полтавської області.

5. Встановити строк подання документів до^Г?травня 2020року включно.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Прокурор області /У  У , /  Голинський


