
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

Н А К А З 
 

31 липня 2018  року                     м. Вінниця                                       № 8-н-аг 

 
Про утворення  комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» і «В» апарату 
облдержадміністрації, керівників апаратів райдержадміністрацій та 

керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій із статусом 
юридичної особи публічного права 

 
Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  статей 17, 27 Закону України «Про державну службу», 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року № 246 (із змінами), з метою організації та проведення конкурсів на 
зайняття вакантних посад державної служби: 

 
1. Утворити комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» і «В» апарату облдержадміністрації, 
керівників апаратів райдержадміністрацій та керівників структурних 
підрозділів райдержадміністрацій із статусом юридичної особи публічного 
права (далі - Комісія), у складі згідно з додатком. 

 
2. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246. 

 
3. Визначити адміністратором під час проведення конкурсного 

відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В» апарату 
облдержадміністрації, керівників апаратів райдержадміністрацій та 
керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій із статусом 
юридичної особи публічного права Нужну Наталію Вікторівну, заступника 
начальника відділу з питань персоналу апарату облдержадміністрації, а у разі 
її відсутності – Тодорчик Світлану Володимирівну, головного спеціаліста 
цього відділу. 

 
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ керівника апарату 

облдержадміністрації від 12 квітня 2018 року № 3-н-аг «Про конкурсну 
комісію на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» 
апарату облдержадміністрації». 
 
Керівник апарату обласної 
   державної адміністрації                                                                   В.  БОЙКО 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 Додаток 

      до наказу керівника апарату 

      облдержадміністрації  

      від 31 липня 2018 року № 8-н-аг 

 

С К Л А Д 

комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій «Б» і «В»  апарату облдержадміністрації, керівників 

апаратів райдержадміністрацій та керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права 

 
 

ДОВГАНЬ 

Оксана Миколаївна 

– заступник керівника апарату 

облдержадміністрації – начальник управління 

діловодства та контролю апарату 

облдержадміністрації, голова комісії 

 

ЗАТУЛА 

Михайло Борисович 

– начальник організаційного відділу апарату 

облдержадміністрації 

 

КОБЗАР 

Олександр Дмитрович 

– начальник юридичного відділу апарату 

облдержадміністрації 

 

КОНОНЕНКО 

Тетяна Андріївна 

 

– завідувач сектору режимно-секретної роботи 

апарату облдержадміністрації 

 

КУДРИНЕЦЬКИЙ 

Віталій Борисович 

– начальник відділу роботи із зверненнями 

громадян апарату облдержадміністрації 

 

МАНДРЕНКО 

Наталія Іванівна 

– начальник управління фінансового та 

господарського забезпечення апарату 

облдержадміністрації, головний бухгалтер 

 

ПОЛІЩУК  

Наталія Семенівна 

– начальник відділу з питань персоналу апарату 

облдержадміністрації 

 

ПОПИХАЧ  

Костянтин Костянтинович 

 

– завідувач сектору мобілізаційної роботи 

апарату облдержадміністрації 

 

СОЛОНЕНКО  

Ігор Володимирович  

– начальник управління інформаційних 

технологій апарату облдержадміністрації 

 

 

Начальник відділу з питань  персоналу 

     апарату облдержадміністрації                                               Н. ПОЛІЩУК  

 


