
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
САРНЕНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА

г

НАКАЗ

«Р5 » березня 2021 року м. Сарни

Про оголошення конкурсу 
на зайняття тимчасово 
вакантної посади державної 
служби категорії «В»

Відповідно до статей 21, 22, 23 Закону України від 10.12.2015 №889-УІІ 
«Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.03.2016 № 246, з метою забезпечення якісного та своєчасного
виконання завдань та забезпечення належного функціонування Сарненської 
окружної прокуратури, керуючись частиною восьмою статті 91 Закону 
України «Про прокуратуру», пунктом 3 розділу II «Прикінцеві і перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади 
державної служби на період відпустки Рокитенець Я.С. по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку та до її фактичного виходу на 
роботу, категорії «В»:

- спеціаліста Сарненської окружної прокуратури.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття тимчасово 
вакантної посади державної служби категорії «В» у Сарненській окружній 
прокуратурі.



3. Встановити строк подання інформації для осіб, які бажають взяти 
участь у конкурсі, до 17 години 00 хвилин 31 березня 2021 року включно.

4. Конкурсній комісії Сарненської окружної прокуратури провести 
конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії 
«В», зазначеної в пункті 1 цього наказу, 01 квітня 2021 року, початок 
о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Сарни, вул. Демократична, 32.
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5. Прокурору окружної прокуратури Ткачуку Б.П.:
5.1 Забезпечити, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня 

підписання цього наказу, розміщення через особистий кабінет на Єдиному 
порталі вакансій державної служби наказу про оголошення конкурсу та умов 
його проведення за встановленою формою.

5.2 Ознайомити з цим наказом склад конкурсної комісії з проведення 
конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби 
категорії «В» в Сарненській окружній прокуратурі.

5.3 Оприлюднити, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня 
після визначення результатів конкурсу, на Єдиному порталі вакансій 
державної служби інформацію про переможця конкурсу (із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові переможця конкурсу, найменування посади та 
загальної кількості балів, набраних кандидатом) або відсутність переможця 
конкурсу чи відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур.

5.4 Підготовити лист з оголошенням у відділі інформаційних технологій 
Рівненської обласної прокуратури про забезпечення оприлюднення на веб- 
сайті (веб-сторінці) Рівненської обласної прокуратури інформації:

- про оголошення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади 
державної служби категорії «В» у Сарненській окружній прокуратурі.

5.5. Забезпечити технічну підтримку проходження кандидатами 
електронного тестування.

Керівник окружної прокуратури

6. Контроль за виконання цього наказу

О. Калаур


