
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про склад конкурсної комісії 

районної державної адміністрації 

 

    Відповідно до статті 27 Закону України «Про державну службу», Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №246 (із 

змінами) та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби в малочисельних структурних підрозділах Чортківської районної 

державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права: 

 

1. Утворити конкурсну комісію Чортківської районної державної 

адміністрації для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії «Б» та «В» в малочисельних структурних підрозділах 

райдержадміністрації  зі статусом юридичної особи публічного права, у складі 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника 

апарату районної державної адміністрації Володимира ЛИЛИКА. 

 

Голова адміністрації                                                   Володимир ШИПІТКО 

                                                           
Володимир Лилик 

Марія Вістовська 

Володимир Коцюк 

Олеся Лобур 

Тетяна Осиф 

 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 91/01-1 від 16.04.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.03.2021 11:19:20 по 29.03.2022 23:59:59 
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                                                                           Додаток 

                                                                           

                                                                           до розпорядження голови 

                                                                            районної державної адміністрації 

                                                                                

                                                                              _________ №_______________ 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії  Чортківської районної державної адміністрації 

для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії «Б» та «В» в малочисельних структурних підрозділах 

райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права  

 

ДЕМЧУК 

Михайло Іванович 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, голова комісії 

 

Члени комісії: 

 

ВІСТОВСЬКА 

Марія Тарасівна 

- завідувач сектору з питань управління 

персоналом апарату районної державної 

адміністрації 

 

КОСТЮК 

Зоряна Іванівна 

- начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення – головний 

бухгалтер апарату районної державної 

адміністрації 

 

КОЦЮК 

Володимир Михайлович 

- начальник відділу юридичної роботи та 

запобігання корупції апарату 

райдержадміністрації 

 

МОЛЧАНОВА 

Галина Володимирівна 

 

- 

 

заступник голови районної державної 

адміністрації  

 

НОВІНЧУК 

Степан Михайлович 

 

- 

 

заступник голови районної державної 

адміністрації 

 

ОСИФ 

Тетяна Богданівна 

- головний спеціаліст відділу юридичної 

роботи та запобігання корупції апарату 

райдержадміністрації 
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Керівник апарату адміністрації                                        Володимир ЛИЛИК 

 

 

 

 

 

 

 


