
 
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О   О Б О Р О Н И   У К Р А Ї Н И 
 

Н А К А З 
 

державного секретаря  
Міністерства оборони України  

 

(по особовому складу державних службовців) 
 

“  09  ”   січня   2018 року м. Київ № 4      
 

 
Про оголошення конкурсу на 
зайняття вакантних посад  

 
 
Відповідно до Закону України “Про державну службу” та Порядку 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня       
2016 року № 246 (зі змінами),  

 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 

категорій  “Б” і “В”  апарату Міністерства оборони України: 
 

заступника начальника управління – начальника другого регіонального 
відділу управління міжнародного співробітництва Департаменту воєнної 
політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва 
Міністерства оборони України; 

начальника відділу управління змінами управління воєнної політики 
Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного 
співробітництва Міністерства оборони України; 

начальника відділу стратегічного аналізу управління стратегічного 
планування розвитку спроможностей Департаменту воєнної політики, 
стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства 
оборони України; 

заступника начальника відділу аудиту у сфері будівництва‚ 
використання фондів та земель Департаменту внутрішнього аудиту 
Міністерства оборони України; 
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головного спеціаліста відділу управління змінами управління воєнної 
політики Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та 
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу управління змінами управління воєнної 
політики Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та 
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу стратегічного планування розвитку 
спроможностей управління стратегічного планування розвитку 
спроможностей Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та 
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу стратегічного планування розвитку 
спроможностей управління стратегічного планування розвитку 
спроможностей Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та 
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу координації стратегічного планування 
ресурсів управління стратегічного планування розвитку спроможностей 
Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного 
співробітництва Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу координації стратегічного планування 
ресурсів управління стратегічного планування розвитку спроможностей 
Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного 
співробітництва Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу бюджетного та оперативного планування  
управління контролінгу Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу бюджетного та оперативного планування  
управління контролінгу Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста сектора моніторингу цін управління контролінгу 
Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів 
Міністерства оборони України; 

головного спеціаліста відділу підготовки та проведення закупівель за 
напрямком тилового та медичного забезпечення управління проведення 
закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних 
ресурсів Міністерства оборони України. 

 
2. Затвердити умови проведення конкурсу згідно з додатком.  
 
3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони 

України забезпечити оприлюднення оголошення про проведення 
конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України 
згідно з додатком та надіслати відповідну інформацію до Національного 
агентства України з питань державної служби. 
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4. Конкурсній комісії провести конкурсний відбір на вищезазначені 
посади державної служби з 30 січня по 01 лютого 2018 року за адресою:  
місто Київ, Повітрофлотський проспект, 6, кімната 591. 

 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Державний секретар  
Міністерства оборони України                                                             
генерал-полковник                                   пп                                     О.В.ДУБЛЯН   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Проект наказу підготовлено у Департаменті кадрової політики 
Міністерства оборони України. 
 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки директора  
Департаменту кадрової політики 
Міністерства оборони України  
полковник                                                               В.І.ПОВАР                           
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Зінченко В.В.  2 32 74 
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