
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 

 

Н А К АЗ  
 

_____________________           № __________    

Київ 

Про оголошення конкурсу на 

зайняття посад державної служби у 

Національному агентстві з питань 

запобігання корупції   

 

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання корупції», 

Закону України «Про державну службу», Закону України від 23.02.2021               

№ 1285-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення 

проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань 

державної служби», Положення про відкритий конкурс для призначення на 

посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві                   

з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства 

з питань запобігання корупції від 20.03.2020 № 109/20, зареєстрованого                          

в Міністерстві юстиції України 09.04.2020 за № 331/34614 (зі змінами), 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорій «Б» та 

«В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції: 

 

1) заступника керівника відділу загальноправової роботи Юридичного 

управління (1 посада); 

 

2) керівника другого відділу Управління проведення повних перевірок                    

(1 посада); 
 

3) провідного спеціаліста відділу аналізу корупційних ризиків Управління 

стратегічного аналізу з питань запобігання  корупції Департаменту запобігання 

та виявлення корупції (1 посада); 

 

4) провідного спеціаліста відділу роботи з повідомленнями про корупцію 

та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки 

повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції,             

на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (1 посада). 

 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, що додаються. 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

Підписувач НОВІКОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
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3. Управлінню по роботі з персоналом забезпечити оприлюднення на 

Єдиному порталі вакансій державної служби оголошення про проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби та його результатів. 

 

4. Відділу комунікацій та інформаційної політики оприлюднити 

інформацію про оголошення конкурсу на офіційному вебсайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

 

Голова Національного агентства  

з питань запобігання корупції      Олександр НОВІКОВ 

 

 


