
 

 ДЕРЖГЕОКАДАСТР 
             ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

__________________                              Київ                                                   №______ 

 

Про оголошення конкурсу на  

заміщення вакантних посад 

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015               

№ 889-VIII, Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській 

області (далі – Головне управління), затвердженого наказом Держгеокадастру 

від 17.11.2016 № 308, та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 № 246 (далі – Порядок), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад державної служби 

категорії «Б» і «В» Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Київській області, призначення 

на які здійснюється начальником Головного управління, а саме: 

1.1. заступник начальника Управління – начальник відділу здійснення 

державного контролю за додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною 

земель; 

1.2. головний спеціаліст відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління 

з контролю за використанням та охороною земель; 

1.3. начальник відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.4. головний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу 

інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та охороною 

земель; 

1.5. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Баришівському, Згурівському, Яготинському районах Управління з контролю за 

використанням та охороною земель; 

1.6. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Баришівському, Згурівському, Яготинському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель (за строковим договором); 

1.7. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Баришівському, Згурівському, Яготинському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною;  



 1.8. провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Баришівському, Згурівському, Яготинському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

1.9. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Білоцерківському, Рокитнянському, Сквирському районах та м. Біла Церква 

Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.10.  головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Білоцерківському, Рокитнянському, Сквирському районах та м. Біла 

Церква Управління з контролю за використанням та охороною земель (за 

строковим договором); 

1.11. провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Білоцерківському, Рокитнянському, Сквирському районах та 

м. Біла Церква Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.12. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Богуславському, Кагарлицькому, Миронівському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

1.13. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Богуславському, Кагарлицькому, Миронівському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

1.14. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Богуславському, Кагарлицькому, Миронівському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель (за строковим договором); 

1.15. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Бориспільському, Броварському, Переяслав-Хмельницькому районах та                

м. Броварах Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.16. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Бориспільському, Броварському, Переяслав-Хмельницькому районах та 

м. Броварах Управління з контролю за використанням та охороною земель(за 

строковим договором); 

1.17. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Бориспільському, Броварському, Переяслав-Хмельницькому районах та 

м. Броварах Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.18. провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Бориспільському, Броварському, Переяслав-Хмельницькому 

районах та м. Броварах Управління з контролю за використанням та охороною 

земель; 

1.19. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Києво - Святошинському, Макарівському, Бородянському районах та мм. Бучі та 

Ірпені Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.20. провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Києво - Святошинському, Макарівському, Бородянському 

районах та мм. Бучі та Ірпені Управління з контролю за використанням та 

охороною земель; 

1.21. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Васильківському, Обухівському, Фастівському районах Управління з контролю 

за використанням та охороною земель; 



1.22. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Васильківському, Обухівському, Фастівському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

1.23. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Васильківському, Обухівському, Фастівському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

1.24. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Васильківському, Обухівському, Фастівському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

1.25. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Вишгородському, Іванківському, Поліському районах та м. Славутичі 

Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.26. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Вишгородському, Іванківському, Поліському районах та м. Славутичі 

Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.27. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Вишгородському, Іванківському, Поліському районах та м. Славутичі 

Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.28. провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Вишгородському, Іванківському, Поліському районах та               

м. Славутичі Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.29. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Володарському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському районах  

Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.30. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Володарському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському 

районах  Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.31. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Володарському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському 

районах  Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.32. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у Володарському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському 

районах  Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.33. провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та 

охороною земель у Володарському, Ставищенському, Таращанському, 

Тетіївському районах  Управління з контролю за використанням та охороною 

земель; 

1.34. начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у 

м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.35. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.36. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.37. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.38. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 



1.39. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.40. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.41. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель; 

1.42. головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною 

земель у м. Києві Управління з контролю за використанням та охороною земель. 

2. Управлінню персоналом забезпечити: 

2.1. подання інформації про оголошення конкурсу до Національного 

агентства України з питань державної служби; 

2.2. прийом та реєстрацію документів, визначених Порядком, від осіб, які 

бажають взяти участь у конкурсному відборі на зайняття вищезазначених посад;  

2.3. перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність 

встановленим законом вимогам. 

3. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю оприлюднити оголошення на 

офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Київській 

області. 

4. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби 

з 06 по 07 березня 2017 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

В.о. начальника                                                                                     Л.О. Приходько 


