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упрАвлIння дЕржАвноi служБи якостI освIти
В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз
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Про оголошення конкурсу на
зайняття посад державноi служби
категорii (В>> управлiння
Щержавноi служби якостi освiти
в Одеськiй областi

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну слryжбу>, Порядlсу цроведешuI
кончrрсу на зайняття вакантних посад державноi сrryжби, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.2016 М 246 (зi змiнами), постанови Головного
державного санiтарного пiкаря Украiшr вiд 05.0|.2021 J\Ъ 1 <Про затвердженшI
протиепiдемiчних заходiв пiд час цроведешuI кошqrрсу на заfoiятгя посад державноi
спркби в Щентрi оцirпованIul кандидатiв на зайлrяття посад державноi сrrужби та в
державних органах, в яких цроводиться кошý/рс на зайняття посад державноi с;ryжби,
на перiод дii карантину, установпеного з метою запобiганнrl поширенню на територii
Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, сrrриш.rненоi KopoHaBipycoM
SARS-CoY-2>ц Положеrшя rrро управлiння.Щержавноi спужби якостi освiти в Одеськiй
областi, затвердженого наказом .Щержавноi слlужби якостi освiти Украiни вiд 03.07.2019
}lЪ 01-11/30 (зi змiнами), на пiдставi доповiдних записок вiд |3.09.202| завiдувача
сектору управлiння персонtlлом управпiння .Щержавноi сrryжби якостi освiти в Одеськjй
областi (далi - управлiнrrя Спужби) Кiвало Л.В., заступника начальника уцравлirпrя -
начiulьника вiддiлу iнстиryчrйного ауд{ту управлiння Слryжби Думи О,М., начальника
вiддiлу взаемодii з органами мiсцевого самоврядуваншI, монiторинry та позапланового
контроJIю закладiв освiти уггравлiння Слrужби Сичовоi А,В., начаJьника вiддiтry роботи
з експертами управпiння Служби Кольцовоi Ю.С.

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити кошqrрс на зайняття

управлiння Слryжби (даоi - KoHrgryc):
посад державноi служби категорii (В)

- головного спецiалiста вiддiлlу iнстиryIпйпrого аудиту управлirшя Служби -

двi BaKaHTHi посади;

- головного спецiалiста вiддiпу взаемодii з органами мiсцевого самоврядуванIuI,
монiторшrry та позаIшанового контроJIю закладiв освiти управпiння Слryжби -

двi BaKaHTHi посади;

- головного спефаrriста вiддiлry роботи з експертами управпiнrrя Служби-
одна вакантна посада.

Ns



2. Затверлити умови цроведеншI кошурсу, що додаються.

3. Визначити адмiнiстратором кош(урсу завiдувача сектору угrравлiння
персоналом управлirшя Слryжби КIВАЛО Л.В.

4. Сектору упilавлiшrя персонапом уrrравпiння Слryжби (КIВАЛО Л.В.)
забезпечити:

4.1) розмiщення Iрого Haкaj}y та умов цроведеншI концrрсу через особистrй
кабiнет угlравпiнrrя Слryжби на единому порталi вакансiй державноi спужби не пiзнiше
нiж гrротягом наступного робочого дня з дrrя його пiдписання;

4.2) оцриJIюднення iнформафi про оголошеншI кош(урсу на офiцiforому веб-
сайтi .Щержавноi сrryжби якостi освiти Украiни (http://sqe.gov.ua);

4.3) оприrшодненшI резулътатiв кончrрсу на посади, зазначенi у гrуrпстi 1 rрого
Haкajly;

4.4) лотриманшI фiзиlпlого дистаIщiюваннrI мiж каIцидатами, чпенами
концrрсноi KoMicii та rrрафвнrл<ами ущ)авлiння Сrryжби, якi беруть rIасть у проведеrшri
кончrрсу.

5. Сектору iнформафfuiо-органiзацiйного забезпечення уцравпiння Служби
(САПОЖНIКОВА Н.М.) забезпечити:

- допуск до гrримiщення, за уN[ови використаншt засобiв iндивiдуального
захисту, що поцривiлють рот та Hic феспiратора або захисноi маски, в тому .пlслi
виготовпених caмocTifoio) ;

- цроведенIuI TepмoмeTpii перед допуском у притчriщешul кандидатам, членам
KoTficypcHoi KoMicii та rграцiвникам управлirшя Сrryжби, якi беруть )цастъ у rrроведеrшri
конкурсу.

6, КонтроJIъ за виконаншIм цъого Haкajly заJIишаю за собою.

Начапьник 1лгравлiнrrя Марина МАЛIК


