
Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві 

 

повідомляє про оголошення  конкурсу на заміщення вакантних посад державних 

службовців категорії “В” та “Б”: 

 

Відповідно до Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 

№ 889 - VIII та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 

№ 246, оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців 

відділів управління: 

 

- головних спеціалістів Оболонського відділу обслуговування громадян –  5 

штатних одиниць;  

- головних спеціалістів Подільського відділу обслуговування громадян – 2 

штатних одиниці;  

- головних спеціалістів Оболонського відділу з питань призначення та 

перерахунку пенсій – 8 штатних одиниць; 

- головного спеціаліста Печерского відділу з питань призначення та перерахунку 

пенсій – 1 штатна одиниця; 

- головних спеціалістів Подільського відділу з питань призначення та 

перерахунку пенсій – 4 штатних одиниці; 

- головних спеціалістів Шевченківського відділу з питань призначення та 

перерахунку пенсій – 4 штатних одиниці; 

головних спеціалістів відділу платежів до пенсійної системи – 1 штатна одиниця; 

- головних спеціалістів відділу контрольно-перевірочної роботи – 5 посад (на 

період соціальних відпусток основних працівників); 

- головних спеціалістів бюджетно-фінансового відділу – 1 штатна одиниця  та  2 

посади (на період соціальних відпусток основних  працівників); 

головних спеціалістів відділу ведення електронних реєстрів та підтримки 

інформаційно-аналітичних систем -  3 посади (на період соціальної відпустки 

основного працівника); 

головних спеціалістів відділу адміністрування і захисту інформаційно-

аналітичних систем - 1 штатна одиниця та 3 посади (на період соціальних 

відпусток основних працівників); 

головний спеціаліст із захисту інформації відділу адміністрування і захисту 

інформаційно-аналітичних систем - 1 штатна одиниця; 

- головних спеціалістів відділу персоналу - 3 штатних одиниці; 

головних спеціалістів юридичного відділу - 2 посади (на період соціальних 

відпусток основних працівників); 

завідувача сектору організаційно-інформаційної роботи – 1 штатна посада. 

 

                 Перелік документів для участі в конкурсі: 

   

1. Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній 

формі. 



3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються 

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України 

"Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів)  про освіту. 

5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік. 

 

Документи приймаються  по 07 жовтня 2016  до 16.45. 

 

Конкурс планується провести  12 жовтня 2016 року о 10:00 год. за 

адресою: місто Київ, вулиця Крутий узвіз, 4. 

 

За додатковою інформацією звертатись до адміністратора конкурсної 

комісії - Стожок  Світлани Василівни за  тел. 235 – 04 – 50,                                                  

е-mail: kiev_center@kv.pfu.gov.ua 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14

