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Про результати конкурсу

Відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2016 року №246, надаємо інформацію про результати проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади державної служби Департаменту соціального захисту населення 
Хмельницької обласної державної адміністрації:

- категорії "Б" - заступника начальника управління праці та зайнятості населення -  
начальника відділу оплати праці, зайнятості населення та соціально-трудових відносин;

- категорії "В" - головного спеціаліста відділу організації діяльності стаціонарних 
установ та надання соціальних послуг управління фінансів, організації роботи стаціонарних 
установ та господарської діяльності.

Конкурс оголошено відповідно до наказу директора Департаменту соціального захисту 
населення Хмельницької обласної державної адміністрації від 02 січня 2018 року №1/н "Про 
оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби".

Інформацію про проведення конкурсу було розміщено на офіційних сайтах 
Національного агентства України з питань державної служби (порядковий номер 62055 та 
62056) l̂ttp://portal.nads.gov.ua/view doc.html?mode=all сотрапіз ут&геаіоп id=6372113185591544355#close та 
Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації 
http://hmsoczahist.com.ua/upravl-nnva/konkurs-2.html.

Результати конкурсу: *
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Примітка

1. Канарський
Віталій
Аполлінарійович

заступник начальника управління праці та 
зайнятості населення -  начальник відділу 
оплати праці, зайнятості населення та 
соціально-трудових відносин

17,39 Переможець
конкурсу

2. 62055 Г аврилюк
Лариса
Анатоліївна

заступник начальника управління праці та 
зайнятості населення -  начальник відділу 
оплати праці, зайнятості населення та 
соціально-трудових відносин

11,68 Другий за 
результата
ми конкурсу
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Парацій головний спеціаліст відділу організації 5,74 Переможець
3. 62056 Олександр

Вікторович
діяльності стаціонарних установ та надання 
соціальних послуг управління фінансів, 
організації роботи стаціонарних установ та 
господарської діяльності

конкурсу
(єдиний
кандидат)

Заступник директора Департаменту

Венгер С.М. 75-20-95


