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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З

№ ^6

« / / » січня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Про оголошення проведення добору з 
призначення на вакантні посади державної 
служби Луганської обласної прокуратури на 
період дії карантину

Керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», частиною 8 
статті 91 Закону України «Про державну службу», відповідно до Закону України 
від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік». 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 8АК8-СоУ-2, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, з метою забезпечення повного та 
своєчасного виконання завдань та функцій обласної прокуратури на період дії 
карантину,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити проведення добору з призначення на вакантні посади 
державної служби Луганської обласної прокуратури на період дії карантину 
шляхом укладення контракту: 
категорії «В»:

- головний спеціаліст відділу організаційного та правового забезпечення -  
(2 посади);

- головний спеціаліст відділу нагляду та інформаційно-аналітичної роботи у 
кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих



територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту управління 
нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово 
окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту;

- головний спеціаліст відділу нагляду за додержанням законів територіальними 
органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, 
досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління 
нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю;

- головний спеціаліст відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству;

- головний спеціаліст відділу представництва інтересів держави у бюджетній 
сфері, з питань державної і комунальної власності управління представництва 
інтересів держави в суді.

2. Визначити заступника керівника Луганської обласної прокуратури 
Самсонюка І.С. уповноваженою особою для проведення співбесіди з особами, які 
виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантні посади, 
зазначені у пункті 1 наказу, та визначення результатів таких співбесід.

3. Уповноваженій особі Самсонюку І.С., за результатами розгляду 
інформації та проведених співбесід з визначеними кандидатурами, внести 
обґрунтовані подання про призначення на вакантні посади шляхом укладення з 
ними контракту.

4. Відділу кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури 
забезпечити розміщення оголошень про проведення добору з призначення на 
вакантні посади державної служби на Єдиному порталі вакансій державної 
служби.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник обласної прокуратури М. Прибіга


