
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. СУМИ) 

 

Н А К А З 
 

від __________                   Суми № _________ 

               

Про оголошення конкурсу на 

зайняття посад державної служби 

по Полтавському регіону  

 

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 

№ 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648), 

зі змінами 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) по 

Полтавському регіону:  

1) завідувач сектору з питань банкрутства у Полтавській області відділу 

банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми), категорія «Б»; 

2) провідний спеціаліст сектору з питань банкрутства у Полтавській 

області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми), категорія «В»; 

3) завідувач сектору документування у Полтавській області відділу 

організаційної роботи, документування та контролю Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), категорія «Б»;  

4) начальник відділу організації роботи та розвитку персоналу у 

Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), категорія «Б»; 

5) головний спеціаліст сектору господарського забезпечення у 

Полтавській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та 

господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми), категорія «В». 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на вищезазначені посади, що 

додаються.  



2 

 

3. Визначити адміністраторами під час проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) КОСТЮК Людмилу Олександрівну, 

заступника начальника Управління – начальника відділу проходження 

державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми), та НИЩЕТУ Ганну Юріївну, 

головного спеціаліста відділу проходження державної служби Управління 

персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми). 

4. Управлінню персоналу Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми) забезпечити оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсного відбору через особистий кабінет на 

Єдиному порталі вакансій державної служби та на офіційному вебсайті 

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління Ірина СВИСТУН 


