
ДЕРЖГЕОКАДАСТР 
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

м. Суми № ____№ -К

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 с л у ж б и ,  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 року № 246, зі змінами

НАКАЗУЮ :

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

завідувача сектору контролю Управління адміністративно- 
організаційного забезпечення, категорії «Б»;

головного спеціаліста відділу розпорядження землями 
сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони 
земель, категорії «В»;

головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною 
земель у Білопільському, Лебединському, Сумському районах та м.Су мах 
Управління з контролю за використанням та охороною земель, к а гсі орії -■

державного кадастрового реєстратора Відділ) \ І Іу пікн.сі.ком> рл:11 ■ ■ і:. 
категорії «В»;

провідного спеціаліста відділу планування та закупівель Фінансовою 
управління, категорія «В»;

провідного спеціаліста Відділу у Роменському районі, категорії «В»; 
провідного спеціаліста Відділу у Білопільському районі, категорії «В».;

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад: 
завідувача сектору контролю Управління адміністративно-

організаційного забезпечення, категорії «Б»;
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головного спеціаліста відділу розпорядження землями 
сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони 
земель, категорії «В»;

головного спеціаліста відділу контролю за використанням іа охороною 
земель у Білопільському, Лебединському, Сумському районах та м.С\мл\ 
Управління з контролю за використанням та охороною земель, к а іеі орії •• И

державного кадастрового реєстратора Відділ) у 11уіивльськом\ раї'ни і. 

категорії «В»;
провідного спеціаліста відділу планування та закупівель Фінансового 

управління, категорія «В»;
провідного спеціаліста Відділу у Роменському районі, категорії «В»; 
провідного спеціаліста Відділу у Білопільському районі, категорії «В».

3. Визначити головного спеціаліста відділу роботи з персоналом 
Управління персоналом Антропову О.В. адміністратором під час проведення 
конкурсного відбору на вищезазначені посади.

4. Технічне забезпечення конкурсного відбору покласти на Сектор 
інформаційних технологій та захисту інформації.

5. Управлінню персоналом забезпечити надсилання цьоіо макл'д к. 
умов проведення конкурсу, що додаються, в електроннії) формі ло 
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 
державної служби у Харківській та Сумській областях не пізніше наступного 
робочого дня з дня його підписання.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник (• 'V ' ( /  І І.Д.Усик

о

Антропова Олександра Василівна
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