
 
Прокуратура України 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
вул. Матросова, 29 а, м. Запоріжжя, 69005                                                   тел./факс: (061) 225-10-55 

  

13.07.2021 №________________   

На № ______ від ______________   Національне агентство України 

       з питань державної служби  

 

       вул. Прорізна, 15 

       м. Київ, 01601 

 

 

 Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 № 246 (зі змінами), Запорізька обласна прокуратура надає 

інформацію про результати конкурсу на зайняття посад державної служби 

категорій «Б» та «В», проведеного згідно з наказом керівника Запорізької 

обласної прокуратури від 29.06.2021 №  920к «Про оголошення конкурсу на 

зайняття посад державної служби».  

Оголошення про проведення конкурсу розміщено на Єдиному порталі 

вакансій державної служби Національного агентства України з питань 

державної служби 29.06.2021 за номерами: 07-27/2021, 07-28/2021, 07-26/2021, 

07-34/2021, 07-35/2021, 07-31/2021. 

 

 

№ ПІБ кандидата Найменування посади 

Загальна 

кількість 

балів 

1.  Шевченко 

Андрій 

Юрійович 

Начальник відділу матеріально-технічного 

забезпечення та соціально-побутових 

потреб Запорізької обласної прокуратури 

(07-27/2021) 

11,3 

2.  Магда 

Олена 

Миколаївна 

Заступник начальника відділу 

організаційного та правового забезпечення 

Запорізької обласної прокуратури  

(07-28/2021) 

11,7 

3.  Усатенко 

Дмитро Ігорович 

 

 

Шевченко 

 

Головний спеціаліст управління 

представництва інтересів держави в суді 

Запорізької обласної прокуратури  

(2 посади) (07-26/2021) 

11,3 

 

 



Антон 

Юрійович 
11 

4.  Перепелиця 

Максим 

Герасимович 

 

 

Шевченко  

Юлія Сергіївна 

 

Головний спеціаліст відділу інформаційних 

технологій Запорізької обласної 

прокуратури  

(2 посади) (07-34/2021) 

8,3 

 

 

11 

 

5.  Носов Антон 

Дмитрович 

Спеціаліст відділу організації прийому 

громадян, розгляду звернень та запитів 

Запорізької обласної прокуратури  

(07-35/2021) 

10,3 

6.  Грипась  

Аліна 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення Запорізької 

обласної прокуратури (07-31/2021) 

11,3 

 

 Не визначено переможця (переможців) на зайняття посад:  

1. Заступника начальника відділу – заступник головного бухгалтера відділу 

фінансування та бухгалтерського обліку Запорізької обласної прокуратури (07-

32/2021); 

2. Спеціаліста відділу документального забезпечення Запорізької обласної 

прокуратури (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) 

(07-33/2021);  

3. Головного спеціаліста відділу нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового 

характеру у місцях несвободи, а також пробації Запорізької обласної 

прокуратури (07-30/2021).  

 

 

Начальник  

відділу кадрової роботи та державної служби  

Запорізької обласної прокуратури                 А. Титова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Прокуратура України 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
вул. Матросова, 29 а, м. Запоріжжя, 69005                                                   тел./факс: (061) 225-10-55 

  

12.07.2021 №________________   

На № ______ від ______________   Національне агентство України 

       з питань державної служби  

 

       вул. Прорізна, 15 

       м. Київ, 01601 

 

 

 Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 № 246 (зі змінами), Запорізька обласна прокуратура надає 

інформацію про результати конкурсу на зайняття посад державної служби 

категорій «Б» та «В», проведеного згідно з наказом керівника Запорізької 

обласної прокуратури від 29.06.2021 №  920к «Про оголошення конкурсу на 

зайняття посад державної служби».  

Оголошення про проведення конкурсу розміщено на Єдиному порталі 

вакансій державної служби Національного агентства України з питань 

державної служби 29.06.2021 за номером: 07-29/2021. 

 

 

№ ПІБ кандидата Найменування посади 

Загальна 

кількість 

балів 

7.  Горова Ірина 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

інформаційно-аналітичної роботи 

Запорізької обласної прокуратури 

(07-29/2021) 

11,7 

 

  

Начальник  

відділу кадрової роботи та державної служби  

Запорізької обласної прокуратури                 А. Титова 
 

 


