
 
РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА  ПРОКУРАТУРА 

 
НАКАЗ 

 №______ 

 

«___» жовтня 2020 року                                         м. Рівне 

 

Про необхідність призначення на вакантні  

посади державної служби Рівненської 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 СОVID - 19, 

спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, у зв’язку з змінами у 

структурі та штатному розписі Рівненської обласної прокуратури та з метою 

забезпечення повного та своєчасного виконання завдань та функцій обласної 

прокуратури на період дії карантину, 
 

Н А К А З У Ю : 

 

1. У зв’язку з необхідністю призначення на вакантні посади державної 

служби Рівненської обласної прокуратури на період дії карантину оголосити 

проведення добору з призначення на вакантні посади державної служби 

категорії «В» Рівненської обласної прокуратури шляхом укладення контракту:  

-  головного спеціаліста відділу організації прийому громадян, розгляду 

звернень та запитів (оголошення про добір - додаток №1 до наказу); 

- головного спеціаліста 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 (оголошення про добір - додаток №2 до 

наказу). 
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2. Визначити першого заступника керівника Рівненської обласної 

прокуратури Козлова Віталія Вікторовича 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 Козлову В.В. за результатами розгляду інформації 

та проведених співбесід з визначеними кандидатурами, внести обґрунтоване 

подання керівнику Рівненської обласної прокуратури про призначення на 

вакантні посади державної служби шляхом укладення контракту.   

4. Відділу кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури 

забезпечити розміщення оголошення про проведення добору з призначення на 

вакантні посади державної служби на період дії карантину на Єдиному порталі 

вакансій державної служби.  

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Керівник обласної прокуратури                                                    А. Рудницький 


