
   
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
 

НАКАЗ  

   

21.07.2020  Київ № 690-ВК 

 

Про оголошення добору на 

зайняття вакантних посад державної служби 

 

Відповідно до пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України  

від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» та 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 22.04. 2020 № 290, з метою 

забезпечення виконання завдань і функцій Антимонопольного комітету України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити добір на зайняття вакантних посад державної служби  

 

категорії «Б»: 

 

начальника відділу ринків адміністративних та загальних послуг Департаменту 

досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери; 

 

категорії «В»: 

 

головного спеціаліста відділу законопроектної роботи Юридичного департаменту; 

головного спеціаліста відділу оптових енергетичних ринків Департаменту досліджень 

і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального 

господарства; 

головного спеціаліста відділу ринків нафти і нафтопродуктів та ринків газу 

Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та 

житлово-комунального господарства; 

головного спеціаліста відділу ринків нафти і нафтопродуктів та ринків газу 

Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та 

житлово-комунального господарства; 

головного спеціаліста відділу ринків нафти і нафтопродуктів та ринків газу 

Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та 

житлово-комунального господарства; 

головного спеціаліста відділу комунікацій Управління європейської інтеграції, 

міжнародного співробітництва та комунікацій; 

головного спеціаліста відділу ринків споживчих товарів Департаменту досліджень і 

розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу; 

головного спеціаліста відділу ринків агропромислового комплексу Департаменту 

досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу; 

провідного спеціаліста аналітичного сектору Департаменту досліджень і розслідувань 



 2 

ринків невиробничої сфери на період дії карантину та до дня визначення керівником 

державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до 

законодавства. 

 

2. Затвердити оголошення про добір на зайняття вакантних посад державної служби, 

зазначених у пункті 1 цього наказу, згідно з додатками 1-10. 

 

3. Визначити уповноваженою особою для проведення співбесіди ГЛАДСЬКОГО 

Олександра Вікторовича, начальника Управління персоналу. 

 

4. Управлінню персоналу у встановлені законодавством терміни: 

1) забезпечити оприлюднення наказу та оголошення про добір на зайняття вакантних 

посад державної служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, на Єдиному порталі вакансій 

державної служби; 

2) розглянути інформацію, що надійшла від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

доборі, та передати її уповноваженій особі, зазначеній у пункті 3 цього наказу. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Керівник апарату Комітету                                                                       Ю. ЛИТВИН  


