
  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ 

             

      Н А К А З 

  

_____________       Київ              № _____ 

  

Про необхідність призначення 

на вакантні посади державної 

служби категорій «Б» та «В»  
  
Відповідно до Порядку призначення на посади державної служби на період 

дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на                       

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів                           

України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок), як винятковий      

випадок, що пов’язаний з необхідністю виконання державним органом    функцій 

та завдань, з метою забезпечення здійснення заходів державного енергетичного 

нагляду, у зв’язку з необхідністю призначення на вакантні посади державної 

служби апарату та територіальних органів Державної інспекції енергетичного 

нагляду України шляхом укладення контракту про проходження державної 

служби 

 

н а к а з у ю: 

  
1. Оголосити добір з призначення на вакантні посади державної служби 

категорій «Б» та «В» апарату та територіальних органів Держенергонагляду (далі 

– добір). 

 

2. Визначити уповноважених осіб для здійснення заходів, передбачених 

Порядком, з метою проведення добору з призначення на вакантні посади 

державної служби за переліком згідно з додатком.  

 

3. Затвердити оголошення про проведення добору з призначення на вакантні 

посади державної служби категорій «Б» та «В», що додаються. 
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4. Управлінню по роботі з персоналом забезпечити розміщення через 

особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному 

вебсайті Державної інспекції енергетичного нагляду України наказу про 

необхідність призначення на вакантні посади державної служби категорій «Б» та 

«В» та оголошень про проведення добору. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. Голови                                      Роман БОДНАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євгенія Бабич 204 79 19 



Додаток  

до наказу Державної інспекції 

енергетичного нагляду України 

«16» лютого 2021 року  № 40 

 

ПЕРЕЛІК 

уповноважених осіб для здійснення заходів,  

передбачених Порядком призначення на посади державної служби  

на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню  

на території України гострої респіраторної хвороби COVID–19, 

спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290,  

з метою проведення добору з призначення  

на вакантні посади державної служби 

 

№ 

з/п 
Назва посади 

Уповноважена особа з 

проведення співбесіди 

Посади категорії «Б» апарату та територіальних органів 

Держенергонагляду 

1.  Завідувач Вознесенського сектору – 

старший державний інспектор з 

енергетичного нагляду Управління 

Держенергонагляду у Миколаївській 

області 

 

 

Котляренко Анатолій 

Георгійович  

(заступник директора 

Департаменту – начальник 

відділу методичного 

забезпечення державного 

нагляду (контролю) у галузі  

електроенергетики – 

головний державний 

інспектор  з енергетичного 

нагляду Департаменту 

державного нагляду у галузі 

електроенергетики) 

 

 

 

2.  Заступник начальника Управління 

Держенергонагляду в Одеській області – 

начальник відділу енергетичного нагляду – 

головний державний інспектор з 

енергетичного нагляду в Одеській області 

3.  Завідувач Подільського сектору – старший 

державний інспектор з енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду в 

Одеській області  

4.  Завідувач Ізмаїльського сектору – старший 

державний інспектор з енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду в 

Одеській області 

5.  Завідувач Кременчуцького сектору – 

старший державний інспектор з 

енергетичного нагляду Управління  

Держенергонагляду у Полтавській області 

 

  

Ткач Сергій 

Олександрович  

(заступник Голови 

Держенергонагляду) 

   

 

6.  Завідувач Лубенського сектору – старший 

державний інспектор з енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду у 

Полтавській області 
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7.  Заступник начальника Управління 

Держенергонагляду  у Рівненській області – 

начальник відділу енергетичного нагляду – 

головний державний інспектор з 

енергетичного нагляду у Рівненській області 

 

 

 

 

 

 Ткач Сергій 

Олександрович  

(заступник Голови 

Держенергонагляду) 

8.  Начальник відділу організаційної роботи, 

планування та звітності – головний 

державний інспектор з енергетичного 

нагляду Управління  Держенергонагляду у 

Черкаській області 

9.  Начальник відділу методичного 

забезпечення взаємодії з територіальними 

органами Управління правового 

забезпечення 

Посади категорії «В» апарату та територіальних органів 

Держенергонагляду 

1.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Бердянського сектору  Управління  

Держенергонагляду у Запорізькій області 

 

 

 

 

 

Котляренко Анатолій 

Георгійович  

(заступник директора 

Департаменту – начальник 

відділу методичного 

забезпечення державного 

нагляду (контролю) у галузі  

електроенергетики – 

головний державний 

інспектор  з енергетичного 

нагляду Департаменту 

державного нагляду у галузі 

електроенергетики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у Київській 

області 

3.  Головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи, планування та звітності Управління  

Держенергонагляду у Київській області 

4.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Ізмаїльського сектору Управління  

Держенергонагляду в Одеській області 

5.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Кременчуцького сектору 

Управління Держенергонагляду у 

Полтавській області 

6.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Лубенського сектору Управління  

Держенергонагляду у Полтавській області 

7.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду 

Управління Держенергонагляду у 

Рівненській області (перша посада) 

8.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Рівненській області (друга посада) 
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9.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Рівненській області (третя посада) 

 

 

Котляренко Анатолій 

Георгійович  

(заступник директора 

Департаменту – начальник 

відділу методичного 

забезпечення державного 

нагляду (контролю) у галузі  

електроенергетики – 

головний державний 

інспектор  з енергетичного 

нагляду Департаменту 

державного нагляду у галузі 

електроенергетики) 

10.  Головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи, планування та звітності Управління  

Держенергонагляду у Рівненській області 

11.  Головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи, планування та звітності Управління  

Держенергонагляду у Сумській області 

12.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Шосткінського сектору Управління  

Держенергонагляду у Сумській області 

13.  Головний спеціаліст відділу організаційної 

 роботи, планування та звітності 

Управління Держенергонагляду у 

Тернопільській області 

14.  

 
Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду 

Міжрегіонального управління  

Держенергонагляду у Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та 

м. Севастополі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткач Сергій 

Олександрович  

(заступник Голови 

Держенергонагляду) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Харківській області (перша посада) 

16.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Харківській області (друга посада) 

17.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Харківській області (третя посада) 

18.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Харківській області (четверта посада) 

19.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Куп’янського сектору Управління  

Держенергонагляду у Харківській області 

(перша посада) 

20.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Куп’янського сектору Управління  
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Держенергонагляду у Харківській області 

(друга посада) 
 

 

 

 

 

 

Ткач Сергій 

Олександрович  

(заступник Голови 

Держенергонагляду) 

   

 

21.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Черкаській області (перша посада) 

22.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду відділу енергетичного нагляду  

Управління Держенергонагляду у 

Черкаській області (друга посада) 

23.  Державний інспектор з енергетичного 

нагляду Уманського сектору Управління  

Держенергонагляду у Черкаській області 

24.  Головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи, планування та звітності Управління  

Держенергонагляду у Чернігівській області 

25.  Спеціаліст сектору взаємодії з 

громадськістю та ЗМІ Відділу аналітично–

організаційної роботи, взаємодії з 

громадськістю та ЗМІ 

26.   Головний спеціаліст відділу по роботі із 

зверненнями громадян та забезпечення 

доступу до публічної інформації 

Управління документообігу 

Гудзь Анна 

Геннадіївна 

(заступник начальника 

Управління – начальник 

відділу по роботі із 

зверненнями громадян та 

забезпечення доступу до 

публічної інформації 

Управління документообігу) 

 

 

Начальник Управління  

по роботі з персоналом                           Тетяна КОЗАК 

  


