
 

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, на підставі службових записок 

керівників структурних підрозділів Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) по Полтавському регіону:  

1) головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень 

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-

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

2) провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень 

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-

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

3) провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень 

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного службовця, категорія «В»;  

4) провідний спеціаліст сектору аналітики та статистики Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального 

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

5) головний спеціаліст сектору судової роботи та міжнародного співробітництва у 

Полтавській області відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного службовця, категорія «В»;  

6) головний державний виконавець Автозаводського відділу державної виконавчої 

служби у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного 

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

7) державний виконавець Автозаводського відділу державної виконавчої служби у 

місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), категорія «В»;  
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8) державний виконавець Глобинського відділу державної виконавчої служби у 

Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

9) начальник Горішньоплавнівського відділу державної виконавчої служби у 

Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

10) заступник начальника Горішньоплавнівського відділу державної виконавчої 

служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

11) старший державний виконавець Горішньоплавнівського відділу державної 

виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного 

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

12) державний виконавець Козельщинського відділу державної виконавчої служби у 

Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

13) старший державний виконавець Крюківського відділу державної виконавчої 

служби у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного 

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

14) старший державний виконавець Крюківського відділу державної виконавчої 

служби у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного 

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

15) старший державний виконавець Семенівського відділу державної виконавчої 

служби у  Кременчуцькому  районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

16) державний виконавець Семенівського відділу державної виконавчої служби у  

Кременчуцькому районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, категорія «В»;  

17) провідний спеціаліст Оржицького відділу державної виконавчої служби у 

Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього державного 

службовця, категорія «В»;  

18) начальник Пирятинського відділу державної виконавчої служби у Лубенському 

районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми), категорія «Б»;  

19) державний виконавець Хорольського відділу державної виконавчої служби у 

Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління 

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

20) старший державний виконавець Гадяцького відділу державної виконавчої служби 

у Миргородському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

21) заступник начальника Лохвицького відділу державної виконавчої служби у 

Миргородському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

22) державний виконавець Лохвицького відділу державної виконавчої служби у 

Миргородському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, категорія «В»;  

23) державний виконавець Миргородського відділу державної виконавчої служби у 

Миргородському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми), категорія «В»;  
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24) державний виконавець Диканського відділу державної виконавчої служби у 

Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління 

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

25) начальник Зіньківського відділу державної виконавчої служби у Полтавському 

районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, 

категорія «Б»;  

26) головний державний виконавець Кобеляцького відділу державної виконавчої 

служби у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

27) державний виконавець Котелевського відділу державної виконавчої служби у 

Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління 

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

28) старший державний виконавець Машівського відділу державної виконавчої 

служби у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

29) старший державний виконавець Новосанжарського відділу державної виконавчої 

служби у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

30) начальник Чутівського відділу державної виконавчої служби у Полтавському 

районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, 

категорія «Б»;  

31) державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у місті 

Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), 

категорія «В»;  

32) державний виконавець Подільського відділу державної виконавчої служби у місті 

Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), 

категорія «В»;  

33) головний державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої 

служби у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми), категорія «В»;  

34) головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті 

Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного службовця, категорія «В»;  

35) провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті 

Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного службовця, категорія «В»;  

36) начальник Гребінківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у 

Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього державного 

службовця, категорія «Б»;  

37) провідний спеціаліст Полтавського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

38) провідний спеціаліст Чутівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми), на період заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, категорія «В»;  
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39) провідний спеціаліст Чутівського  відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

40) провідний спеціаліст  Київського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми), категорія «В»;  

41) провідний спеціаліст Шевченківського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління 

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

2. Затвердити умови проведення конкурсу на вищезазначені посади, що додаються.  

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, заступника начальника 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 


