
Прокуратура Запорізької області повідомляє, що 04.06.2019 було 

проведено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби апарату 

прокуратури області: 

– головний спеціаліст відділу документального забезпечення 

прокуратури Запорізької області – 2 штатні одиниці; 

– спеціаліста відділу документального забезпечення 

прокуратури Запорізької області. 

 

За результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення прокуратури Запорізької області (1 штатна 

одиниця) переможцем визнано такого кандидата: 

  

Прізвище, ім’я, по- 

батькові кандидата 

Назва посади 

 

Загальна 

кількість 

балів 

рейтинг 

Драгунова Інна 

Миколаївна 

головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення 

прокуратури Запорізької області 

 

4 1 

Медведєва Надія 

Вікторівна 

головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення 

прокуратури Запорізької області 

 

3 2 

 

 

За результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення прокуратури Запорізької області (2 штатна 

одиниця) переможцем визнано такого кандидата: 

 

Прізвище, ім’я, по- 

батькові кандидата 

Назва посади 

 

Загальна 

кількість 

балів 

рейтинг 

Романець Юлія 

Олександрівна 

головний спеціаліст відділу 

документального забезпечення 

прокуратури Запорізької області 

 

4 1 

Другий кандидат Відсутній 

(відповідно до п. 53 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби кандидата 

вважається таким, що не пройшов конкурсний відбір та 

якого не включено до загального рейтингу).   

 

За результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - спеціаліст відділу документального 



забезпечення прокуратури Запорізької області, комісією на зайняття 

вакантних посад державної служби прокуратури Запорізької області визнано 

конкурс таким, що не відбувся.  

 

Прокуратура Запорізької області повідомляє, що 05.06.2019 було 

проведено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби апарату 

прокуратури області: 

– головний спеціаліст режимно-таємної частини прокуратури 

Запорізької області; 

– головний спеціаліста відділу фінансування та 

бухгалтерського обліку прокуратури Запорізької області. 

 

За результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - головний спеціаліст режимно-таємної 

частини прокуратури Запорізької області переможцем визнано такого 

кандидата: 

  

Прізвище, ім’я, по- 

батькові кандидата 

Назва посади 

 

Загальна 

кількість 

балів 

рейтинг 

Мосейко Яна 

Сергіївна 
головний спеціаліст режимно-

таємної частини прокуратури 

Запорізької області  

3,3 1 

Другий кандидат відсутній 

 

 

За результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - головний спеціаліста відділу фінансування 

та бухгалтерського обліку прокуратури Запорізької області переможцем 

визнано такого кандидата: 

 

Прізвище, ім’я, по- 

батькові кандидата 

Назва посади 

 

Загальна 

кількість 

балів 

рейтинг 

Корнута Наталя 

Олександрівна  
головний спеціаліста відділу 

фінансування та бухгалтерського 

обліку прокуратури Запорізької 

області  

3 1 

Другий кандидат Відсутній 

(відповідно до п. 53 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби кандидата 

вважається таким, що не пройшов конкурсний відбір та 

якого не включено до загального рейтингу).   
 


