
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. СУМИ) 
 

Н А К А З 
 

від ________________ Суми № __________ 

               

Про визначення переможців 

конкурсу на зайняття посад 

державної служби по 

Полтавському регіону  

 

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», 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), із змінами, на підставі службової записки заступника начальника 

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Полтавській області 

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

Коноза В.М. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможцями конкурсу, оголошеного згідно з наказом Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 26 серпня 

2021 року № 568/8 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби по 

Полтавському регіону», таких кандидатів:  

1) ЗАПОРОЖЕЦЬ Євгенію Вікторівну – на посаду головного державного 

виконавця Автозаводського відділу державної виконавчої служби у місті Кременчуці 

Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального 

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

2) ТУР Альону Вікторівну – на посаду державного виконавця Хорольського відділу 

державної виконавчої служби у Лубенському районі Полтавської області Північно-Східного 

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

3) БУЛАХ Аліну Анатоліївну – на посаду старшого державного виконавця 

Гадяцького відділу державної виконавчої служби у Миргородському районі Полтавської 

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

категорія «В»; 

4) ТЮРІНУ Юлію Володимирівну – на посаду державного виконавця 

Миргородського відділу державної виконавчої служби у Миргородському районі 

Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми), категорія «В»; 

5) ОСІПОВУ Світлану Михайлівну – на посаду начальника 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»; 

6) ЛИСЕНКО Марину Іванівну – на посаду головного державного виконавця 

Кобеляцького відділу державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської 
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області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), 

категорія «В»; 

7) КОТЕНКО Поліну Іванівну – на посаду державного виконавця Котелевського 

відділу державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Північно-

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

8) ЗАДОРОЖНЬОГО Сергія Юрійовича – на посаду старшого державного 

виконавця Новосанжарського відділу державної виконавчої служби у Полтавському районі 

Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми), категорія «В»; 

9) АНДРІЄВСЬКОГО Іллю Владиславовича – на посаду державного виконавця 

Київського відділу державної виконавчої служби у місті Полтаві Північно-Східного 

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

10) ДРОЗД Катерину Марківну – на посаду провідного спеціаліста 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». 

2. Управлінню персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) (Кузьменко О.М.) оприлюднити інформацію про переможців 

на Єдиному порталі вакансій державної служби та на офіційному вебсайті Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління  Ірина СВИСТУН 


