
 
 

        ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

     Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 
 

                   

Н А К А З  

 
 

___________________       м. Тернопіль № __________________ 

 

 

 

Про оголошення добору на заміщення вакантних 

посад державної служби категорії «Б» та «В» 

на період дії карантину 

  

 

Відповідно до  Порядку призначення на посади державної служби на 

період дії карантину, уставленого з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-COV-2), затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 22 

квітня 2020 року №290 

   

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити необхідність призначення на вакантні посади державної 

служби категорії «Б» та «В»: 

- заступника начальника Відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 

Управління з контролю за використанням та охороною земель   шляхом 

укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «Б»); 

- начальника Відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель,  

шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «Б»); 

- спеціаліста Відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель,  

шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії 



карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «В»); 

- головного спеціаліста відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 

Управління з контролю за використанням та охороною земель   шляхом 

укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «В»); 

- спеціаліста відділу здійснення державного контролю за додержанням 

земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю 

за використанням та охороною земель   шляхом укладання контракту про 

проходження державної служби на період дії карантину та до дня визначення 

переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства 

(категорія «В»). 

 

2. Оголосити добір на вакантні посади:  

- заступника начальника Відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 

Управління з контролю за використанням та охороною земель   шляхом 

укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «Б»); 

- начальника Відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель,  

шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «Б»); 

- спеціаліста Відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель,  

шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «В»); 

- головного спеціаліста відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 

Управління з контролю за використанням та охороною земель   шляхом 

укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (категорія «В»); 

- спеціаліста відділу здійснення державного контролю за додержанням 

земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю 

за використанням та охороною земель   шляхом укладання контракту про 

проходження державної служби на період дії карантину та до дня визначення 

переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства 

(категорія «В»). 



3. Затвердити оголошення про добір на період дії карантину на вакантні 

посади: 

- заступника начальника Відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 

Управління з контролю за використанням та охороною земель   шляхом 

укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (додаток 1); 

- начальника Відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель,  

шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (додаток 2); 

- спеціаліста Відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель,  

шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (додаток 3); 

- головного спеціаліста відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 

Управління з контролю за використанням та охороною земель   шляхом 

укладання контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину та до дня визначення переможця за результатами конкурсного 

відбору відповідно до законодавства (додаток 4); 

- спеціаліста відділу здійснення державного контролю за додержанням 

земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю 

за використанням та охороною земель   шляхом укладання контракту про 

проходження державної служби на період дії карантину та до дня визначення 

переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства 

(додаток 5). 

4. Визначити БЛІЩ Валентину Олегівну, заступника начальника 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, 

уповноваженого особою для проведення співбесіди в установленому порядку. 

5. Управлінню персоналом забезпечити оприлюднення цього наказу та 

оголошення про добір на період карантину на  Єдиному порталі вакансій 

державної служби на офіційному веб-сайті Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області. 

          6.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник                                  Надія КОВАЛЬЧУК 


