
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№ і П

« і З » листопада 2020 року м. Полтава

Про оголошення добору на зайняття 
вакантних посад державної служби 
на період дії карантину

У зв’язку з необхідністю виконання невідкладних завдань та забезпечення 
належного функціонування Полтавської обласної прокуратури, відповідно до 
абзацу 5 пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 
рік», 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 
8АК8-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»,

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити добір на зайняття вакантної посади державної служби 
категорій «Б» Полтавської обласної прокуратури на період дії карантину:

заступник начальника відділу фінансування та бухгалтерського 
обліку -  головного бухгалтера.

2. Оголосити добір на зайняття вакантних посад державної служби 
категорій «В» Полтавської обласної прокуратури на період дії карантину:

головний спеціаліст відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової 
діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтримання публічного 
обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю;

провідний спеціаліст відділу інформаційних технологій;

спеціаліст відділу документального забезпечення.



2. Затвердити оголошення про добір на зайняття вакантних посад 
державної служби категорії «Б» та «В» Полтавської обласної прокуратури, 
зазначених у пунктах 1, 2 цього наказу, що додаються.

3. Визначити прокурора відділу процесуального керівництва при 
провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та 
підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної 
прокуратури Балоня Юрія Богдановича уповноваженою особою для проведення 
співбесіди з кандидатами для укладення контракту про проходження державної 
служби на період дії карантину.

3.1 Уповноваженій особі Балоню Ю.Б. провести 17 листопада 2020 року 
співбесіду з кандидатами на посади державної служби та внести обґрунтовані 
подання керівнику Полтавської обласної прокуратури про призначення на 
вакантні посади державної служби.

4. Відділу кадрової роботи та державної служби Полтавської обласної 
прокуратури 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 вебсайті Полтавської обласної прокуратури.

5. Встановити строк подання документів до 16 листопада 2020 року 
включно.

В. о. керівника
Полтавської обласної прокуратуру^ . О. Плескач


