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Нацiональне агентство Украiни
з питань державноi служби

Про результати
конкурсу

проведения

Вiдповiдно до пунктiв 59, 60 Порядку проведения конкурсу на зайняття
посад державно'( служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
Украши вiд 25 березня 2016 року № 246 (зi змiнами), Головне управлiння
Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi надае iнформацiю про
результати проведения конкурсу на замiщення вакантних посад державно'(
служби категорй «Б» та «В», проведеного вiдповiдно до наказу Головного
управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi вiд 28 травня
2019 року № 61- ОД «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад
державно'( служби в Головному управлiннi Держпродспоживслужби в
Тернопiльськiй областi»:

Посада та порядковий номер Пртзвище, iм'я та Результати Пiдсумковий(Загальнарозмiщених вакансiй по батьковi сума балiв) рейтинг

Начальник Управлiння

147630 економiки,бухгалтерського Переможця не визначено у эв'язку з тим, що
облiку та звiтностi - кандидат не пройшов конкурсний вiдбiр
головний бухгалтер

147631 
Начальник Борщiвського ШЕТЕЛИНЕЦЬ 9.20 Переможецьрайонного управлiння Оксана Дмитрiвна ,.

Начальниквiддiлу контролю

147632 
у сферi торгiвлi, робiт та КОШУЛIНСЬКА 9.40 Переможець
послуг Управлiння захнсту Софiя €вгенiвна
споживачтв

147633 
Начальник вiддiлу ресстрацй · На дану посаду не було подано кандидатами
сiльськогосiюдарськоi' технтки документiв для участi в конкурс!

Завiдувач сектору ГРИГОР
147634 внутрiшнього аудиту Олег 6.53 Переможець

Володимирович



Начальник вiддiлу державного
нагляду за дотриманням

147635 1 санiтарного законодавства
Бучацького районного
управшння

Переможця не визначено у зв'язку з тим, що
кандидат не пройшов конкурсний вiдбiр

147636

Начальник вiддiлу безпечностi
харчових продукпв та
ветеринарно'( медицини
Залццицького районного
управшння

Переможця не визначено у зв'язку з тим, що
кандидат не пройшов конкурсний вiдбiр

Начальник вiддiлу безпечностi
харчових продуктiв та I КРАЧКОВСЬКИЙ

147637 1 ветеринарно] медицини Андрiй Романович
Тернопiльського районного
управлiння

9.03 Переможець

147638 Головний спецiалiст сектору з
питань запобiгання корупцй

Переможця не визначено у зв'язку з тим, що на
дану посаду кандидатами не було подано

документи для проходження конкурст

147639

Головний спешашст вiддiлу
безпеки середовища
життедiяльностi Управлiння
державного нагляду за
дотриманням санiтарного
законодавства

Переможця не визначено у зв 'язку з тим, що на
дану посаду кандидатами не було подано

документи для проходження конкурст

147640

Головний спецiалiст вiддiлу
державного нагляду за
дотриманням санггарного
законодавства
Тернопiльського районного
управшння

Переможця не визначено у зв'язку з тим, що на
дану посаду кандидатами не було подано

документи для проходження конкурст

Василь Хомiнець

Матюшева, 52-10-90


