
ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ 
 

      Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії «Б» 

- завідувача сектору обліку земель управління державного земельного 

кадастру; 

- заступника начальника управління – начальника відділу землеустрою та 

охорони земель; 

- начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення управління земелустрою та охорони земель; 

- заступника начальника управління – начальника відділу здійснення 

державного контролю за додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування управління з контролю за використанням та 

охороною земель; 

- начальника відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель; 

- начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Богородчанському, Галицькому, Тисменицькому, Тлумацькому районах та 

мм. Івано-Франківську та Тисмениці управління з контролю за 

використанням та охороною земель; 

- начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Долинському, Калуському, Рогатинському, Рожнятівському районах та                      

м. Болеховіуправління з контролю за використанням та охороною земель; 

- начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Городенківському, Коломийському, Косівському, Снятинському районах 

управління з контролю за використанням та охороною земель; 

- начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у 

Верховинському, Надвірнянському районах та м. Яремчомууправління з 

контролю за використанням та охороною земель; 

- заступника начальника управління – начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності фінансового управління; 

- начальника відділу обліку зобов’язань та розрахунків фінансового 

управління; 

- начальника відділу планування та закупівель фінансового управління; 

- начальника відділу представництва в судах та інших органах юридичного 

управління; 

- начальника управління персоналом; 

- заступника начальника управління – начальника відділу роботи з персоналом 

управління персоналом; 

- заступника начальника управління – начальника загального відділу 

управління адміністративно – організаційного забезпечення; 

- завідувача сектору аукціонної діяльності відділу ринку та оцінки земель; 

 



- начальника відділу державного геодезичного нагляду; 

- завідувача сектору інформаційних технологій та захисту інформації; 

- завідувача сектору запобігання та виявлення корупції; 

- начальника Міськрайонного управління у Надвірнянському районі та                   

м. Яремчому; 

- начальника Міськрайонного управління у Долинському районі та                          

м. Болехові; 

- начальника відділу у м. Калуші Міськрайонного управління у Калуському 

районі та м. Калуші. 

 

Документи приймаються до17 листопада 2017 року  

Конкурс відбудеться22 листопада 2017 року з 10.00 год  

за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34  

телефон для довідок (0342) 52-22-61 

управління персоналом 

 

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає 

 -  копію паспорта громадянина України; 

 -  письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних 

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

довільній формі; 

      - письмову заяву, в якій повідомляє, 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; 

      -  копію (копії) документа (документів) про освіту; 

          -  посвідчення атестація щодо вільного володіння державною  мовою; 

      -  заповнену особову картку встановленого зразка; 

       -  декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається а порядку, передбаченому 

Законом України «Про запобігання корупції») 

 

 

       Відповідальність за достовірність документів несе претендент. 
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