
23 грудня 2016 року відбувся конкурс на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії «В» на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби» від 01.12.16 № 443 в Управлінні з контролю за використанням 

та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області:  

- головного спеціаліста відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності ; 

- спеціаліста відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності; 

- спеціаліста відділу здійснення контролю за додержанням земельного 

законодавства та оперативного реагування; 

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Бережанському, Зборівському, Козівському районах  ; 

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Борщівському, Заліщицькому, Чортківському районах; 

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Бучацькому, Монастириському, Підгаєцькому районах; 

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Гусятинському, Підволочиському, Теребовлянському районах; 

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Збаразькому, Тернопільському районах та м.Тернополі;  

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Кременецькому, Лановецькому та Шумському районах.      

   Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В» - головного спеціаліста відділу організації, планування та аналізу 

інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області із 

загальною кількістю балів 14,75 та рейтингом 1 – Максимів Ігор Ігорович:  

Другий за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «В» головного спеціаліста відділу організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області 

із загальною кількістю балів 10,75 та рейтингом 2 – Каспрук Володимир 

Святославович:  

Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В» - спеціаліста відділу здійснення контролю за додержанням 

земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області із загальною кількістю балів 16,0 та рейтингом 1 – Шевчик 

Тарас Олегович;  

Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В» - головного спеціаліста відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Збаразькому, Тернопільському районах та м.Тернополі   

Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області із загальною кількістю балів 

12,5 та рейтингом 1 – Дублянко Юрій Іванович;  

Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В» -  головного спеціаліста відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Кременецькому, Лановецькому та Шумському районах 

Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного 



управління Держгеокадастру у Тернопільській області із загальною кількістю балів 

10,75 та рейтингом 1 – Розевик Олександр Миколайович.  

  

  


