
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 

НАКАЗ 

листопада 2020 року 

Про оголошення добору на зайняття 
вакантних посад державної служби 
на період дії карантину 

м. Дніпро 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 за № 553-ІХ, 
Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року 
№ 290, у зв'язку з необхідністю виконання завдань і функцій 
Дніпропетровської обласної прокуратури на період дії карантину, керуючись 
частиною 8 статті 91 Закону України «Про державну службу», статтею 11 
Закону України «Про прокуратуру», -

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити добір з призначення на вакантні посади державної служби 
категорії «В» Дніпропетровської обласної прокуратури на період дії карантину 
шляхом укладення контракту про проходження державної служби (додаток 1). 

2. Затвердити оголошення про добір з призначенням на вакантні посади 
державної служби категорії «В» Дніпропетровської обласної прокуратури 
на період дії карантину, зазначені у пункті 1 цього наказу (додатки 2-8). 

3. Визначити уповноваженою особою з питань добору для призначення 
на посади державної служби, зазначені у додатку 1 до цього наказу, першого 
заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Прихожанова 
Валерія Олександровича. 

4. Уповноваженій особі з питань добору для призначення на посади 
державної служби Прихожанову В.О. розглянути подані кандидатами 
інформації з урахуванням їхніх професійних якостей і досягнень, визначити 
осіб для проведення співбесіди та за результатами проведення співбесіди 
внести обґрунтоване подання керівнику прокуратури Дніпропетровської 
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області про призначення на вакантні посади державної служби кандидатів 
шляхом укладання з ними відповідних контрактів. 

5. Відділу кадрової роботи та державної служби Дніпропетровської 
обласної прокуратури забезпечити оприлюднення цього наказу через особистий 
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби не пізніше наступного 
робочого дня за днем його підписання, а також оприлюднити інформацію 
на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної прокуратури. 

6. Встановити термін подання інформації до ЗО листопада 2020 року 
включно. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Керівник обласної прокуратури С. Біжко 


