
ДЕРЖГЕОКАДАСТР 
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

с/

Н А К А З

М. Суми №

Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантних посад державної
служби в Головному управлінні Держгеокадастру
у Сумській області

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про державну службу» та Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246

НАКАЗУЮ:

1.Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби в 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області, а саме:

спеціаліста відділу державної реєстрації об’єктів державного земельного 
кадастру Управління державного земельного кадастру, категорії «В»;

головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною 
земель у Буринському, Конотопському, Кролевецькому, Путивльському 
районах Управління з контролю за використанням та охороною земель, 
категорії «В»;

провідного спеціаліста відділу представництва в судах та інших органах 
Юридичного управління, категорії «В»;

головного спеціаліста відділу роботи з персоналом Управління 
персоналом, категорії «В»;

провідного спеціаліста відділу у Великописарівському районі 
Міжрайонного управління у Великописарівському та Краснопільському 
районах, категорії «В»;

головного спеціаліста Відділу у м. Сумах Міськрайонного управління у 
м. Сумах та Сумському районі, категорії «В»;

головного спеціаліста відділу у Сумському районі Міськрайонного 
управління у м. Сумах та Сумському районі, категорії «В»;
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державного кадастрового реєстратора Відділу в Ямпільському районі 
Міжрайонного управління у Середино-Будському та Ямпільському районах, 
категорії «В»;

провідного спеціаліста Відділу в Ямпільському районі Міжрайонного 
управління у Середино-Будському та Ямпільському районах, категорії «В» 
(2 посади);

заступника начальника Відділу у Буринському районі, категорії «Б»;
провідного спеціаліста Відділу у Конотопському районі, категорії «В»

(2 посади);
провідного спеціаліста Відділу у Кролевецькому районі, категорії «В»;
головного спеціаліста Відділу у Липоводолинському районі, категорії

«В»;
державного кадастрового реєстратора Відділу у Путивльському районі, 

категорії «В»;
державного кадастрового реєстратора Відділу у Роменському районі, 

категорії «В» (2 посади);

2. Дворник І.М., головному спеціалісту відділу роботи з персоналом 
Управління персоналом, забезпечити надсилання цього наказу та умов 
проведення конкурсу, що додаються, в електронній формі до Міжрегіонального 
управління Національного агентства України з питань державної служби у 
Харківській та Сумській областях.

З .Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник Н.А. Усик
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