МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
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Про оголошення конкурсу на зайняття
вакантних посад державної служби категорій
«Б» і «В» Головного сервісного центру МВС

Відповідно до статей 22, 23 Закону України «Про державну службу», постанови
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», наказу
Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року
№ 72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які
претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777, та
з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки,
НАКАЗУЮ:

1.
Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій
«Б» і «В» Головного сервісного центру МВС:
1) начальника відділу фінансування управління фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку;
2) начальника відділу нормативно-правового забезпечення управління
юридичного забезпечення;
3) начальника відділу системного аналізу та розробки інформаційних
систем управління інформаційних технологій;
4) завідувач сектору планування та контролю за будівництвом, реконструкцією
та ремонтом будинків та споруд управління логістики;
5) головного спеціаліста відділу фінансування управління фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку;
6) головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності
управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

7) головного спеціаліста відділу моніторингу управління моніторингу та
контролю за діяльністю сервісних центрів;
8) головного спеціаліста відділу контролю управління моніторингу та
контролю за діяльністю сервісних центрів;
9) головного спеціаліста відділу організації підготовки, перепідготовки
водіїв транспортних засобів, водіїв та суб’єктів, задіяних у перевезенні
небезпечних вантажів управління організації реєстраційно-екзаменаційної
роботи та взаємодії з суб’єктами господарювання;
10) головного спеціаліста сектору планування та контролю за будівництвом,
реконструкцією та ремонтом будинків та споруд управління логістики;
11) головного спеціаліста відділу персоналу;
12) провідного спеціаліста відділу персоналу;
13) спеціаліста відділу фінансування управління фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку;
14) спеціаліста відділу нормативно-правового забезпечення управління
юридичного забезпечення на період відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку основного працівника;
15) спеціаліста відділу технічного контролю та перевезення небезпечних
вантажів транспортними засобами.
2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.
3. Відділу персоналу (Харитонова Н. В.):
1) не пізніше наступного дня з дня підписання цього наказу надіслати в
електронній формі умови проведення конкурсу, затверджені цим наказом, та цей наказ
до Національного агентства України з питань державної служби;
2) забезпечити оприлюднення цього наказу та умови проведення конкурсу на
веб-сайті Головного сервісного центру МВС;
3) забезпечити прийняття документів на зайняття вакантних посад державної
служби протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення цього наказу.
4. Конкурсній комісії Головного сервісного центру МВС на зайняття
вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» провести конкурсний
відбір на зайняття посад державної служби 25 червня 2018 року за адресою:
вул. Лук’янівська, 62, м. Київ.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

