
 
 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ 

             

      Н А К А З 

  

_______________       Київ                  № _____ 

  

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посад державної служби категорій «Б» 
та «В» в апараті Державної інспекції 
енергетичного нагляду України та 
територіальних органах 
 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246                 

(зі змінами),   

 

н а к а з у ю: 
  

1.  Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорій «Б» 

та «В» в апараті Державної інспекції енергетичного нагляду України та 

територіальних органах за переліком згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Умови проведення конкурсу, що додаються. 

 

3. Управлінню по роботі з персоналом забезпечити розміщення через 

особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби наказу про 

оголошення конкурсу та умови його проведення та забезпечити оприлюднення 

умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад на офіційному вебсайті 

Державної інспекції енергетичного нагляду України. 
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4. Визначити адміністраторами під час проведення конкурсу Бабич 

Євгенію Іванівну – головного спеціаліста відділу роботи з пошуку та добору 

персоналу Управління по роботі з персоналом та Хоменко Тетяну 

Олександрівну – головного спеціаліста відділу роботи з пошуку та добору 

персоналу Управління по роботі з персоналом. 

 

5.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                   Руслан СЛОБОДЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу Державної інспекції 

енергетичного нагляду України 

від 11 жовтня 2021 року № 222 

 

ПЕРЕЛІК 

посад державної служби категорій «Б» та «В» в апараті Державної 

інспекції енергетичного нагляду України та територіальних                        

органах 

 

№ 

з/п 
Назва посади 

Посади категорії «Б» апарату та територіальних органів 

Держенергонагляду 

1.  Директор Департаменту державного нагляду за експлуатацією 

електричних станцій та мереж – головний державний інспектор з 

енергетичного нагляду 

2.  Завідувач Сектору з питань цивільного захисту 

3.  Завідувач Сектору режимно-секретної роботи 

4.  Заступник начальника Відділу внутрішнього аудиту 

5.  Заступник  начальника Управління Держенергонагляду  у Луганській 

області – начальник відділу енергетичного нагляду – головний 

державний інспектор з енергетичного нагляду у Луганській області  

6.  Начальник відділу організаційної роботи, планування та звітності – 

головний державний інспектор з енергетичного нагляду Управління  

Держенергонагляду у Київській області 

7.  Начальник відділу організаційної роботи, планування та звітності – 

головний державний інспектор з енергетичного нагляду Управління  

Держенергонагляду у Чернігівській області 

8.  Завідувач Бахмутського сектору – старший державний інспектор з 

енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Донецькій 

області 

9.  Завідувач Ізмаїльського сектору – старший державний інспектор з 

енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Одеській 

області 

10.  Завідувач Лубенського сектору – старший державний інспектор з 

енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Полтавській 

області 
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Продовження додатка 

 

Посади категорії «В» апарату та територіальних органів 

Держенергонагляду 

1.  Головний спеціаліст відділу розрахунків з персоналом та підзвітними 

особами Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського 

обліку 

2.  Головний спеціаліст відділу господарського та транспортного 

обслуговування Управління адміністративно-господарської діяльності 

3.  Головний спеціаліст сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ Відділу 

аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ 

4.  Головний спеціаліст сектору попереднього розгляду документів 

Управління документообігу 

5.  Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу  енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду в Івано-Франківській області 

6.  Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду у м. Києві 

7.  Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, планування та 

звітності Управління  Держенергонагляду у м. Києві 

8.  Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду у Київській області 

9.  Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного 

нагляду Міжрегіонального управління  Держенергонагляду  у 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

10.  Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду  у Черкаській області 

 

 

Начальника Управління  

по роботі з персоналом                                          Тетяна КОЗАК 
 


