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I l{olro надання i нформацiТ
! I i:]{i рез\,jl l1,I,3,Tll конкурсу

t]iЛПСlВiДFiО ДО ПУнкТу 59 Порядку проведення KOI-Ili\pc\,, iiii ;..l:il]:,| l :..] l;]j,..ii..l
ЛСР}КаВНОТ СЛУХСбll, ЗаТВерД)tеного постановою Kaбittet,l, h,,iil;ii:,;;iii . ]:,-,.l,;ii iij,;
]5.0j.20lб ль 246 (зi змiнами), Головне управлir-тня сti]-lJliiiiiiiI i i,.,ii|i,..i,i.ii1
oб:tacT'i iНфОРМУС ПРО РеЗУЛЬТаТи конкурсу на заr-lliя,l Iri j:il:ilii:i;ii:iil. iii},-ii.l
,ilei)}iaB}IOT слухtби категорiй llБtl i tlBlt (наказ Лс I7:}лji i.li,,t =r,-:. i i ,;jl ;'.
ого-]тоt]lенl{я }{а офiцiйному сайтi Нацдерхсслужби за Лл.]\л 557(}j _i jl;;ii. :..iJ::,i-
jt_]]]8 ):
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Головний спецiалiст-
eKoHoMicT вiддiлу обробки
даних статистики працi
управлiння обробки даних
соцiатьноi статистики
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l't,l.ito Brt lt й спеtli a_ll icT-eKoH опtiст
rliд.iti.; r1, ан;uti:з1, лаFIих
с,i,р\lк,r\,рII оТ с t,ат,истики
cTit г}Iс,t,лIки фi rrансi в

ll iдrt pltcпtcтB.,горгiвlti,га
el rсргетItкl.t 1"гlравлittтля aHat i:зу,

c'l'al ljс'Гr.ltIНLl К i{aН Их
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']ас l tttrик начапьllttка
1,tl рав"liltня - нач&цьник вiд:liл),
clttll trllti.ltloT c-t атистики
lt t 1"laB,li ttня с,l]alтистtlк}t у
ГiptlBlrpc blttlMy район i
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Застпник начаJIьника

управлiння - начальник вiддiлу
економiчнот статистики
управлiння статистики у
Броварському районi

ПХУТКАРАДЗЕ
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результатами
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?) канди.rIа,ги на зайняття вакантнИх посад застуIIrti.|t(а tlaLJiUlr,}JtJK;i вiдлi.1r:ч
eK()IIol,titIIJOT ст,аTистикИ управJIiння статистикl,{ )' Кигr+tr*{'iзill|]{I{j!!lLbli{]ir,!V

PaiioHi (ltomreP BaKaHciT 557l0) та головного crleLliatлicт,1t-tli..t:ilt.l1,1iг l,э ii|:i_]ilt,1.
iзiд:ri;r}' плаIlуваIIня, координацiТ та плонiторингу c.гaTitc],гLl,tltt;l'".1i:;ll;ii}ii!{,ti i;;,;:,,1r".;-,

Lilll{aiiciT 55702) не проЙшли конкурсниЙ вiлбiр;
З) KclrlKl'Pc На ЗайНяТтя iнших посад, передбаrli]tлIiгji1,1iililj{.,Ii]l.:i ;]i:iiiit,

iiaКi]JONI l'ОЛrlВrrОго УПравлiння статистикл1 у КиТвсr,кiii cii_l. t;tl.,: 1!\ :l . , ,.r ",
Llс:рез вiдсутгiiсть каНДИДаТiВ.
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пilгliiриltчt,к l. L]. 486-91 -52 (адмiнiстратор)
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