
УКРАЇНА
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Введенська, 35, м. Київ, 04071, тел./факс: (044)425-04-77 

; Е -  mail: osvita__podilrda@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37393777

від 22.04.20Ґ9№

Національне агентство України 
з питань державної служби

Про переможців конкурсу

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648 «Про внесення змін до 
11 о рядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби») надає 
інформацію про переможців конкурсу, проведеному відповідно до наказу 
управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 25 березня 2019 № 89 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 
посад»
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.. 132372 Головний спеціаліст 
відділу інформаційно- 
аналітичного та 
кадрового забезпечення 
діяльності закладів 
освіти

Конкурс вважається 
таким, що не 
відбувся у зв’язку 3 
відсутністю 
претендентів

■2.; 132373 Г оловний спеціаліст 
відділу з питань 
загальної середньої та 
дошкільної освіти

Конкурс вважається 
таким, що не 
відбувся у зв’язку 3 
відсутністю 
претендентів

: Начальник управління Марина ВАСІНА

mailto:osvita__podilrda@kmda.gov.ua


УКРАЇНА
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Введенська, 35, м. Київ, 04071, тел./факс: (044)425-04-77 
Е -  mail: osvita_podilrda@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37393777

24.04.2019 № ^
Національне агентство України 
з питань державної служби 
вул. Прорізна, 15, Київ-01, 01601

Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації 
відповідно до ст.28 Закону України від 10.12.2015 № 889 «Про державну 
службу» надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних 
посад у апараті управління освіти Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, проведеного 23-24 квітня 2,019 року відповідно до наказу 
управління освіти від 25 березня 2019 № 89 «Про оголошення конкурсу на 
заміщення вакантних посад», який був оприлюднений на веб-сайті 
Національного агентства державної служби 26.03.2019 р.:

№
п/п Посада

Прізвище, ім’я ІІО- 
батькові

Результати
(кількість

балів)

Підсумковий
рейтинг

1 Головний спеціаліст - 
юрисконсульт

Лютий Денис 
Сергійович 8,8

Переможець
конкурсу

Додатково інформація про результати конкурсу буде оприлюднено на веб- 
сайті управління освіти.

Голова конкурсної комісії,
Заступник начальника управління -  
завідувач сектору фінансово-економічного 
та кадрового забезпечення діяльності 
закладів освіти управління освіти В.І. Корнієнко

mailto:osvita_podilrda@kmda.gov.ua

