
виконАвчий оргАн киiвськоi MIcbKoi гади
1киiвськА MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцшI)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОi IНФРАСТРУКТУРИ
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о{ -OG .J,Аlл

Про оголошення KoHKlrpciB на зайняття
посад державноi служби категорiй кБ> та кR>
в Щепартаментi транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii)

Xn Д.lБ

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про лержавну слуrкбу>, абзацу 2 пiдпункту
1 пункту 2 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону УкраiЪи <Про внесення
змiн до деяких законiв УкраiЪи щодо вiдновлення проведення KoHKypciB на
зайняття посад державноi служби та iIлших питань державноi служби>, Порядку
IIроведення конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановоЮ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiнИ вiд 25 береЗllя 2016 року ЛЪ 246 (в
редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 серппя 2017 року N9 64S),
та враховуIочи службовi записки Романенка А,с., засryпника директора
,ЩепартаменТу - начальнИка управлirПш коордицаЦii й розвитку дорожIIього
господарства та iнфраструктури /{elrapTaMeнTy транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi дерrкавноi
адмiнiстрацii) вiд 25 травня 2021 року лъ 05з/18681/1 та Рахматуллiна Щ.С,,
заступника директора .Щепартаменту - IIачаJIьника управлiння (iнспекцii) з
паркуваннЯ .ЩепартаменТу транспортНоi iнфрастрУктури виконавчого оргаI{у
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державtrоi адмiнiстрацii) вiд 0З червня
2021 року ЛЪ 05З/19187

НАКАЗУIо:

1 . Оголосити конкурс на зайняття посади державпоi служби категорii <Б> *
завiдувача сектору органiзацii веломережi управлiння координацii й розвитку
дорожнього господарства та iнфраструктури .Щепартаменту транслортноi
iнфраструктури виконавчого оргаIrу Киiвсr,коi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii).

2. Оголосити конкурс на зайняття посаlIи державноi служби категорii <В> -
головного спецiалiста сектору органiзацii веломережi управлiння координацii й
розвитку дорожнього господарства та iнфраструктури {епартаменту



транспортноТ iнфраструктури виконавчого орга}Iу ItиТвськоТ MicbKoT ради
(КиiвськоI пдiськоТ державноТ адплirriстрацii).

3. оголоситИ конкурс на зайняття BaKaHTIloi ,'осади державноi служби
категорii <Б> - нача.,rьника вiдлiлу органiзацii llаркування управлiння (iнспекцii)
з паркування {епартаменту транспортнот iпфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державтrоi адмiнiстрацii).

4. оголосити конкурс на зайняття BaKaHTHoi посади державноi служби
категорii (Б> - начальника вiдлiлу забезпечення розгляду справ IIро
адмiнiстративнi праволоруrхенI]я уrrравлitlпя (iнспекцii) з паркування
Щепартаменту транспортноi iнфраструктури викоFIавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державлlоi адмiпiстрацii).

5. оголоситИ конкурС на зайняттЯ BaKarrTHoi посади державноi с.llужби
категорii <Б>> - нача.,тьНика вiддiлУ iнспекцii з паркуваIIня .Щнiпровського району
управлiння (iнспекцii) з паркуван}Iя ,Щепартаменту траIiспортноi iнфраструктури
виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державtrоi
адмiнiстрацii),

6. Затвердити умови провсдення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii <Б> - завiдувача сектору оргаIлiзацii веломережi управ"тriння
координацii й розвитку дороя(нього господарстIза та iнфраструктури
.Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого оргаЕу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiпiстраrlii), що додаються.

7. ЗатвердитИ умови проведеI{ня коЕкуРсу rlа зайtrяття посади державтtоi
служби категорii <<В>> * головного сttецiалiсга ссктору оргаrriзаltiТ веломсрсжi
управлiння координацii й розвитку лорожнього господарства та iтлфраструктури
,щепартаменту транспортноi iнфрасrруктури викоIIавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державrIоi алмirriстрацii), що додаються.

8. Затвердити умови проведення конкурсу rra зайняття BaKaHTHoi посади
державноi служби категорii <Б> - началыrика вi2lлi,rту органiзацii тrаркуванIiя
управлiння (iнспекцii) з паркуваrпш fJепартамстtту TpaIrcпopTнoi iнфраструк.гури
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi лержавноi
адмiнiстрацii), що додаtоться.

9. Затвердити умови проведення конкурсу Tla зайняття вакантноi посади
державноi слух<би категорii <Б> - началыIика вi7ддiлу забезпечеrtня розI ляду
справ про адмiнiстративнi правопоруIпенIIя управ;riIrrrя (iнспекцii) з паркувапI{я
Щепартаменту транспортноi iнфраструктури викоIIаI]чого оргаI{у Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державrrоi адмiнiстрацii), що додаIоться,

10. Затвердити умови прове/]ення коIIкурсу Tra зайtIяття BaKatrTHoi посади
державноi служби категорii <<Б>> - lтачалыlика вiддi:ту iнспекцii з паркуван}iя
{нiпровського району управлiння (ilIспекlдii) з паркуванIш .Щепартамеltту
транспортноi iнфраструктури викоIlавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), п(о додаIоlься.

11.Визначити, що Бугайчук О.О., заступrIика lIачаJIыlика вiддiлу по робоr:i з
пepcoнzlr,IoM Щепартаменту транспорT ноi irrфрас,грукT,ури викоIIавчого орга[rу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micr,Koi державноi алмilriстрацii), викоrrус



з

функцii адмiнiстратора пiд ча0 IIроведеIIIIя конкурсу IIа зайняття IIосад,
зазначених у пунктi 1 - 5 цього наказу.

1. ВiддiлУ пО роботi З персо}IаJIоN,{ ЩепартаN4енту транспортrrоТ
iнфраструктури виконавчого органу ItиТвськоТ MicbKoT Ради (КиТвськоТ мiсъкоТ
державноТ адмiнiСтрацii) забезпечитИ вiltиття I] ycTaFIoI]JIeHoMy поря/Iку
необхiдних заходiв, пов'язаних з викоIIаIIIIям I{ього IIаказу.

2. Контроль за Rиконанням цъого н за собою.

Виконувач обов'язкiв директора тро РАХМАТУЛШН


