
Додаток до наказу Міноборони 
від 01.02.2017   №  19  

 

Міністерство оборони України оголошує конкурсний відбір на посади державної служби категорії  “Б” та “В”: 
 

№ 
п/п 

Найменування 
державного 

органу 

Місце 
знаходження 
державного 

органу 

Вид посади 
 
 

Категорія Найменування структурного 
підрозділу 

Інформація про 
дату 

оприлюднення 
оголошення в ЗМІ 
та посилання на 

веб-сайт 
державного 

органу 

Кінцевий 
термін 

прийняття 
документів 

Основні 
вимоги до 
кандидатів 

Контактний 
телефон 

1 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  заступник 
директора 
департа-
менту – 

начальник 
відділу 

Б відділ допускної, 
організаційно-планової, 

мобілізаційної та кадрової 
роботи Департаменту охорони 

державної таємниці 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

2 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  начальник 
відділу 

Б відділ планування та 
забезпечення роботи 
тендерного комітету 

управління проведення 
закупівель Департаменту 
державних закупівель та 
постачання матеріальних 

ресурсів 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

3 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  заступник  
начальника 

відділу 

Б відділ контролю та організації 
роботи колегії Міністерства 

оборони України Департаменту 
інформаційно-організаційної 

роботи та контролю 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 
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Категорія Найменування структурного 
підрозділу 

Інформація про 
дату 

оприлюднення 
оголошення в ЗМІ 
та посилання на 

веб-сайт 
державного 

органу 

Кінцевий 
термін 

прийняття 
документів 

Основні 
вимоги до 
кандидатів 

Контактний 
телефон 

4 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В відділ попереднього розгляду 
вхідних документів Департаменту 

інформаційно-організаційної 
роботи та контролю 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

5 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В Головна інспекція (на період 
соціальної відпустки основного 

працівника для догляду за 
дитиною віком до трьох років) 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

6 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В відділ аудиту у сфері 
фінансового забезпечення 

Департаменту внутрішнього 
аудиту (2 посади) 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

7 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В відділ аудиту у сфері 
фінансового забезпечення 

Департаменту внутрішнього 
аудиту (2 посади) 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

8 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В відділ аудиту у сфері 
закупівель Департаменту 

внутрішнього аудиту 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 
9 Міністерство 

оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В відділ аудиту у сфері 
ресурсного забезпечення 

Департаменту внутрішнього 
аудиту 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 
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Категорія Найменування структурного 
підрозділу 

Інформація про 
дату 

оприлюднення 
оголошення в ЗМІ 
та посилання на 

веб-сайт 
державного 

органу 

Кінцевий 
термін 

прийняття 
документів 

Основні 
вимоги до 
кандидатів 

Контактний 
телефон 

10 Міністерство 
оборони 
України 

м. Київ  головний 
спеціаліст 

В відділ розробок і закупівлі 
озброєння та військової техніки  

Сухопутних військ Департаменту 
військово-технічної політики, 

розвитку озброєння та військової 
техніки 

02.02.17 
mil.gov.ua 

16.02.17 згідно умов 
проведення 
конкурсу 

(044)  
454-41-74 

 

 


