
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

14 вересня 2021 року м. Київ № а/

Про оголошення конкурсу 
на зайняття посад 
державної служби

Відповідно до статей 21, 22, 23 Закону України «Про державну 
службу», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та 
інших питань державної служби» від 23 лютого 2021 року № 1285-ІХ, 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 
№ 246 (із змінами), Положення про проведення конкурсів для призначення на 
посади державних службовців у судах, органах та установах системи 
правосуддя, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 
№ 2646/0/15 - 17 (у редакції рішення Вищої ради правосуддя від 26 листопада 
2019 року №3162/0/15-19)

НАКАЗУЮ :

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби 
категорії «Б» та категорії «В» апарату Господарського суду Київської області:

- заступника начальника відділу інформаційно-технічного 
забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату суду - 1 посада;

- головного спеціаліста відділу управління персоналом апарату суду - 1 
посада;

- головного спеціаліста фінансово-економічного відділу апарату суду -
1 посада;

- старшого секретаря апарату суду - 1 посада.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби категорії «Б» та категорії «В»:
- заступника начальника відділу інформаційно-технічного 

забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату суду - 1 посада 
(Додаток № 1);

- головного спеціаліста відділу управління персоналом апарату 
Господарського суду Київської області - 1 посада (Додаток № 2);

- головного спеціаліста фінансово-економічного відділу апарату суду -
1 посада (Додаток № 3);

- старшого секретаря апарату суду - 1 посада (Додаток № 4).



3. Визначити начальника відділу управління персоналом апарату суду 
Костецьку П.В. відповідальною особою за розробку ситуаційних завдань для 
кандидатів на зайняття посади категорії «Б».

4. Провести конкурсний відбір на посади державної служби за адресою: 
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108:

- заступника начальника відділу інформаційно-технічного 
забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату суду (1 посада) - 
28.09.2021;

- головного спеціаліста відділу управління персоналом апарату 
Господарського суду Київської області (1 посада) - 28.09.2021;

- головного спеціаліста фінансово-економічного відділу апарату суду 
(1 посада) - 28.09.2021;

- старшого секретаря апарату Господарського суду Київської області - 
(1 посада) - 28.09.2021.

5. Відділу управління персоналом апарату Господарського суду 
Київської області забезпечити оприлюднення інформації про оголошення 
конкурсу та умов його проведення через особистий кабінет на Єдиному 
порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Господарського 
суду Київської області.

6. Встановити строк подачі інформації для участі у конкурсі 
до 24 год 00 хв. 26.09.2021.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату 
Господарського суду 
Київської області A.L Кармазін


