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Про оголошення конкурсу

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну службу> та Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2016 року J\Ъ 246,

НАКАЗУЮ:

категорii кБ>:
начальника вiддiлу забезпечення захисту iнформацiТ та розвитку iнформацiйних

систем,Щепартаменту органiзацiйноi роботи;
начальника вiддiлу комунiкацiй Управлiння европейськоi iнтеграцii, мiжнародного

спiвробiтництва та комунiкацiй;
начальника вiддiлу ринкiв зв'язку та телекомунiкацiй ,Щепартаменту лослiлжень i

розслiдувань ринкiв невиробничоi сфери;

категорii кВ>:
головного спецiалiста вiддiлу регiональноi координацiТ, аналiзу та перевiрки рiшень

Управлiння конкурентноi та регiональноi полiтики;
провiдного спецiалiста вiддiлу регiональноТ координацii, аналiзу та перевiрки рiшень

Управлiння конкурентноi та регiональноi полiтики;
головного спецiалiста вiддiлу оптових енергетичних ринкiв,Щепартаменry дослiджень

i розслiдрань ринкiв пtlливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального
господарства;

головного спецiа_ltiста вiддiлу роздрiбних енергетичних ринкiв та житIIово-

комунального господарства,Щепартаменту дослiджень i розслiдувань ринкiв паливно-
еЕергетичного комплексу та житлово-комунirльного господарства;

провiдного спецiа_пiста вiддiлу контролю за концентрацiями та узгодженими дiями
ринкlв паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального госIIодарства

.Щепартаменту лослiджень i розслiдувань ринкiв паливно-енергетичного комплексу та
житлово-комунального господарства;
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,Щепарта.тчrенту розслiдувань

,Щепарта:uенту розслiдувань

головного спецiалiста першого вiддiлу розслiдувань
порушень законодавства про захист економiчноi конкуренцii;

головного спецiалiста другого вiддiлу розслiдувань
порушень законодавства про захист економiчноi конкуренцiТ;

провiдного спецiалiста вiддiлу розслiдувань недобросовiсноТ конкуренцii виробничоi
сфери Управлiння розслiдувань недобросовiсноi конкуренцii;

головного спецiалiста першого вiддiлу розгляду скарг .Щепартаменту з питаIIь



2

оскаржень рiшень у сферi публiчних закупiвель;
провiдного спецiалiста першого вiддiлу розгJuIду скарг ,Щепартаменту з питань

оскаржень рiшень у сферi публiчних закупiвель;
головного спецiа;liста другого вiддiлу розгляду скарг ,Щепартаменту з питань

оскаржень рiшень у сферi публiчних закlтtiвель;
головного спецiалiста третього вiддiлу розгJuIду скарг

оскаржень рiшень у сферi публiчних закупiвель;
головного спецiалiста четвертого вiддiлу розгляду скарг

оскаржень рiшень у сферi публiчних закупiвель;
провiдного спецiалiста третього вiддiлу ,Щепартаменту монiторингу i контролло

державноi допомоги;
провiдного спецiалiста четвертого вiддiлу,,Щепартаlиенту монiторингу i контролпо

дерясавноi допомоги;
головного спецiалiста - юрисконсульта Житомирського обласного територiального

вiддiлення Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи.

.Щепартаменту з питЕшь

,.Щепартшленту з питаIIь

Антимонопольного KoMiTeTy

.Щепартаменту розслiдувань

2. Оголосити конкурс на посаду державноi служби
Украiни категорii кВ>:

головного спецiа-пiста п'ятого вiддirrу розслiдувань
порушень законодавства про захист економiчноi конкуренцii.

3. Затверлити умови проведення конкурсу згiдно iз додатками |-20.

4. Управлiнню персоналу забезпечити надсилання в електроннiй формi
Нацiона_llьному агентству УкраiЪи з питань державноi служби наказу про оголошенш{
конкурсу та уtшов його проведення та оприлюднення його на офiцiйному веб-сайтi
Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи.

5. Контроль за виконанням цього наказу зaлишаю за собою.

Керiвник апарату KoMiTeTy ю. литвин


