ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В MICTI КИеВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА CIM,I
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Про оголошенця пiдбору на
зайняття вакантноi посади
державноi служби в перiод дii
во€нного стану

Вiдповiдно до Закону Украiни Np 2259 втд 72 травня 22 року <Про
внесення змiн до деяких законiв Украiни щодо функцiонування державноi
служби та мiсцевого самоврядування у перiод дii военного стану)),
враховуючи роз'яснення Нацiонального агентства Укр аlни з питань
державноi служби вiд 20 травня 2022 <Вiдповiдi на запитання щодо дii
окремих положень Закону Украiни <Про внесення змiн до деяких законiв
УкраiЪи щодо функцiонування державноТ служби та мiсцевого
самоврядування у перiод дii военного стану> та у зв'язку з виробничою

необхiднiстю, з метою забезпечення якiсного виконання завдань покладених
На Службу у справах дiтей та ciM'T Подiльськоi районноI в мiстi'Киевi
державноI адмiнiстрацii,

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити пiдбiр на зайняття вакантних посад державноi служби
категорiй <В> Службу у справах дiтей та ciM'i ПодiльськоТ районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в перiод дii военного стану:
- головного спецiалiста вiддiлу сiмейноi полiтики Служб" у справах
дiтей та ciM'i Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii (одна вакантна посада);
головного спецiалiста вiддiлу профiлактики та органiзацii роботи iз
запобiгання дитячiй бездоглядностi Служби у справах дiтей та ciM'i
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiI (одна
вакантна посада);
2. Головному спецiалiсту вiддiлу з питань профiлактики та органiзацii
роботи iз запобiгання дитячiй бездоглядностi КРАВЧЕНКО Т.А.

-

1

оприлюднити в установленому порядку наказ про оголошення пiдбору
на зайняття вакантних посад державноi служби в перiод во€нного стану
Служби у справах дiтей та сiм'I на офiцiйному WЕВ-сайтi Подiльськоi
районноI в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.
Визначити БОИКО Марiю Володимирiвну, головного спецiалiстаюрисконсульта Служби
справах
та ciM'i, ,уповноваженою

у

дiтей

особою для проведення спiвбесiд з кандидатами.
4. Контроль за виконанням даного наказу зчlлишаю за собою.

бдц1
Начальник Служби
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Любов ФЕДОРОВА

