
 

За підсумками конкурсу на зайняття вакантних посад категорій Б і В, який 

відбувся 18.12.2017 – 26.12.2017, рішенням конкурсної комісії визначено такими, 

що пройшли конкурсний відбір та є переможцями конкурсу: 

 

№ 

вакансії 
ПІБ Посада 

Кіль-

кість 

балів 

56727 

Колюбанич 

Микола 

Миколайович 

начальник відділу у Нововоронцовському 

районі 

 

21,4 

56728 
Аммосов Олег 

Геннадійович 
начальник відділу у Чаплинському районі 16,6 

56723 

Ремєзков 

Олександр 

Костянтинович 

начальник відділу у Верхньорогачицькому 

районі 

16,0 

56721 Дерій Ігор 

Григорович 
начальник відділу у Великолепетиському 

районі 

15,6 

56725 Москаленко 

Євгеній 

Миколайович 

начальник відділу у Горностаївському районі 12,0 

56715 Єрьоменко Інна 

Петрівна 
заступник начальник відділу здійснення 

державного контролю за додержанням 

земельного законодавства та оперативного 

реагування Управління з контролю за 

використанням та охороною земель 

11,6 

56706 Башмаков 

Владислав 

Олександрович 

головний спеціаліст відділу представництва в 

судах та інших органах Юридичного 

управління 

8,8 

56705 Грудковська 

Аліна 

Миколаївна 

провідний спеціаліст відділу правового 

забезпечення Юридичного управління 

8,8 

56712 Гілаш Галина 

Вікторівна 
головний спеціаліст відділу в Іванівському 

районі 

8,0 

56703 Коваль Дмитро 

Олегович 
головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності  Фінансового управління 

7,2 

56702 Лавріненко 

Віолетта 

Олександрівна 

провідний спеціаліст відділу контролю за 

використанням та охороною земель у 

Чаплинському, Новотроїцькому, Іванівському, 

Генічеському районах Управління з контролю 

за використанням та охороною земель 

(фактичне місце роботи смт Чаплинка) 

7,2 

56704 Бараніченко 

Марина 
головний спеціаліст відділу обліку зобов'язань 7,0 



  

Сергіївна та розрахунків  Фінансового управління 

56707 Савенко Ольга 

Юріївна 
головний спеціаліст відділу роботи з 

персоналом територіальних структурних 

підрозділів Управління персоналом 

7,0 

56713 Порва Вероніка 

Вячеславівна 
провідний спеціаліст відділу у Чаплинському 

районі 

6,0 

 
Рішенням конкурсної комісії визначені такими, що не пройшли конкурсний відбір:  

- Євдокимов Роман Вячеславович, претендент на посаду головного спеціаліста 

відділу організаційного та господарського забезпечення Управління адміністративно-

організаційного забезпечення (вакансія № 56708, кількість балів 3,4); 

- Мартинюк Андрій Володимирович, претендент на посаду начальника відділу у 

Каховському районі Міськрайонного управління у Каховському районі та м.Новій Каховці 

(вакансія № 56719, кількість балів 0); 

- Онищенко Сергій Григорович, претендент на посаду головного спеціаліста 

відділу державної реєстрації об'єктів державного земельного кадастру Управління 

державного земельного кадастру (вакансія № 56698, кількість балів 0); 

- Помазуновська Наталія Іванівна, претендент на посаду головного спеціаліста 

відділу організаційного та господарського забезпечення Управління адміністративно-

організаційного забезпечення (вакансія № 56708 кількість балів 4,4); 

- Юзова Юлія Юріївна, претендент на посаду завідувача сектору інформаційно-

аналітичної роботи Управління персоналом (вакансія № 56717 кількість балів 3,4). 

 

 


