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Національне агентство України з 
питань державної служби

Про переможців конкурсу

Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу», п.п.59, 
60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року № 246, повідомляємо, що у період з 22 по 24 листопада 2016 року 
проведено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії 
«В» Управління (наказ від 26.10.2016 № 636 «Про оголошення конкурсу на 
заміщення вакантних посад»).

За результатами конкурсу визначено переможців та других за 
результатами конкурсу кандидатів, згідно нижчеподаної таблиці:

Таблиця

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

Дата та номер 
розміщеного 
оголошення 

на офіційному 
веб-сайті 
Нацдерж- 

служби

Назва посади

Зага
льна
кіль
кість
балів

Примітка

1 2 3 4 5

Литвин Василь 
Андрійович

27 жовтня 
2016 року 

№ 152

Г оловний 
державний 

інспектор відділу 3 
питань гігієни 
праці (згідно 

додатку 3)

9,2 Переможець 
конкурсу 
(конкурс 

проведено за 
участі однієї 

особи п.4 ст.26 
ЗУ «Про 
державну 
службу»)
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5

Жарська
Катерина
Ігорівна

27 жовтня 
2016 року 

№ 153

Г оловний 
спеціаліст 

сектору 
документально 
го забезпечення 

та контролю 
(згідно додатку

3)

9,6 Переможець
конкурсу

(за
рішенням

конкурсної
комісії)

Шпак Марія 
Миколаївна

27 жовтня 
2016 року 

№ 153

Г оловний 
спеціаліст 

сектору 
документально 
го забезпечення 

та контролю 
(згідно додатку

3)

9,6 Другий за 
результатами 

конкурсу 
кандидат 

(за рішенням 
конкурсної 

комісії)

Савчук Юрій 
Володимирович

27 жовтня 
2016 року 

№ 155

Г оловний 
державний 
інспектор 
відділу 3 
питань 

додержання 
законодавства 

про працю, 
зайнятість та 

інших 
нормативно- 

правових актів 
(згідно додатку 

6)

8,2 Переможець
конкурсу

Шпак Марія 
Миколаївна

27 жовтня 
2016 року 

№ 155

Г оловний 
державний 
інспектор 
відділу 3 
питань 

додержання 
законодавства 

про працю,

7,6 Другий за 
результатами 

конкурсу 
кандидат



Начальник Управління

зайнятість та 
інших 

нормативно- 
правових актів 
(згідно додатку

Мальованчик Лариса Володимирівна 621157


