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На №

від

М іжрегіональне управління
Національного агентства України
з питань державної служби у
Чернівецькій, Івано-Франківській
та Тернопільській областях

Щ одо інформації про
переможця конкурсу
Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу»,
пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 р. № 246 (зі змінами) Герцаївська районна державна адміністрація
Чернівецької області повідомляє, що конкурс на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «В» головного спеціаліста з питань цивільного
захисту відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи, з питань цивільного захисту
апарату Герцаївської районної державної адміністрації, розміщеної на
офіційному сайті Нацдержслужби 11.01.2019 року під № 119106, який мав
відбутися 04.02.2019 року не відбувся у зв’язку з відсутністю поданих заяв
кандидатів на участь у конкурсі.

Керівник апарату районної
держ авної адміністрації

Раца 21387

І. Гологан
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Щ одо інформації про
переможця конкурсу
Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу»,
пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 р. № 246 (зі змінами) Герцаївська районна державна адміністрація
Чернівецької області повідомляє, що конкурс на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «В» головного відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату Г ерцаївської районної державної адміністрації,
розміщ еної на офіційному сайті Нацдержслужби 11.01.2019 року під №
119107, який мав відбутися 04.02.2019 року не відбувся у зв'язку з відсутністю
поданих заяв кандидатів на участь у конкурсі.
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