ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ___________
Адреса: вул. Гагаріна, буд. 93, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, тел. (06452) 30290,
E-mail: lug@dei.gov.ua, кодЄДРПОУ 37991372

лила-

№

вш а-аз-// '

на №

від

Національне агентство України з питань
державної служби_________________________
e-mail: results@nads.gov.ua

Міжрегіональне управління національного
агентства України з питань державної
служби у Донецькій та Луганській областях
e-mail: nadsu.don.lug@ukr.net

На виконання пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних по
сад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016
№246 із змінами, Державна екологічна інспекція у Луганській області надає інформацію про
результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»:
№
Загальна Дата і номер
Прізвище, ім’я по
Назва посади, категорія
кількість розміщеного
з/п
батькові кандидата
на сайті Нацбалів
дерслужби
оголошення
про конкурс
01.11.2017
1
Відсутні кандидати
начальник відділу організаційно№51323
аналітичного, документального, ма
теріально-технічного забезпечення і
взаємодії з громадськістю та ЗМІ старший державний інспектор з
охорони навколишнього природного
середовища Луганської області, ка
тегорія «Б»
01.11.2017
2
Відсутні кандидати
заступник начальника від ділу еко
№51324
логічного контролю водних ресур
•
сів та атмосферного повітря - стар
ший державний інспектор з охорони
навколишнього природного середо
вища Луганської області, категорія
«Б»
01.11.2017
заступник начальника відділу еко
3
Відсутні кандидати
№51325
логічного контролю земельних ре
сурсів, за поводженням з відходами
та небезпечними хімічними речови
нами - старший державний інспек
тор з охорони навколишнього при-

родного середовища Луганської об
ласті, категорія «Б»
заступник начальника відділу еко
логічного контролю природнозаповідного фонду, рослинного і
тваринного світу - старший держав
ний інспектор з охорони навколиш
нього природного середовища Лу
ганської області, категорія «Б»
Головний спеціаліст відділу органі
заційно-аналітичного, документаль
ного, матеріально-технічного забез
печення і взаємодії^ громадськістю
та ЗМІ, категорія «В»
головний спеціаліст відділу еколо
гічного контролю природних ресур
сів Лисичанського регіону - держа
вний інспектор з охорони навколи
шнього природного середовища Лу
ганської області, категорія «В»
головний спеціаліст відділу еколо
гічного контролю земельних ресур
сів, за поводженням з відходами та
небезпечними хімічними речовина
ми -державний інспектор з охорони
навколишнього природного середо
вища Луганської області, категорія
«В»

4

Відсутні кандидати

5

Відсутні кандидати

6

Відсутні кандидати

6

Черна Лідія Ігорівна,
Рибянець Юрій Оле
ксійович, Чернуха
Анастасія Геннадіївна отримали серед
ній бал за результа
тами співбесіди ни
жче 0,5 та є такими,
що не пройшли кон
курсний відбір
Якунін
головний спеціаліст відділу еколо
Максим
гічного контролю природноЮрійович
заповідного фонду, рослинного і
(переможець конкур тваринного світу - державний ін
спектор з охорони навколишнього
су)
природного середовища Луганської
області, категорія «В»
Безбожний
головний спеціаліст відділу еколо
Максим
гічного контролю природнозаповідного фонду, рослинного і
Володимирович
(переможець конкур тваринного світу - державний ін
спектор з охорони навколишнього
су)
природного середовища Луганської
області, категорія «В»
головний спеціаліст відділу інстру
Відсутні кандидати
ментально - лабораторного контро
лю - державний інспектор з охорони
навколишнього природного середо
вища Луганської області, категорія
«В»
головний спеціаліст відділу інстру
Відсутні кандидати
ментально - лабораторного контро
лю - державний інспектор з охорони
навколишнього природного середо-

7

8

9

10

01.11.2017
№51326

01.11.2017
№51327

01.11.2017
№51328

01.11.2017
№51329

14,00

01.11.2017
№51330

13,50

01.11.2017
№51331

01.11.2017
№51332

01.11.2017
№51333

г

11

Відсутні кандидати

Начальник

Ковальова Т.С., (06452) 3-02-90

вища Луганської області, категорія
«В»
головний спеціаліст відділу еколо
гічного та радіологічного контролю
на митній території Луганської об
ласті - державний інспектор з охо
рони навколишнього природного
середовища Луганської області, ка
тегорія «В»

01.11.2017
№51334

А. А. Гацько

