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 __________________ № _____________          На ________________ від ________________ 

 

Щодо надання відомостей про  

результати конкурсів 2015-2018 років 

 

Державне агентство з питань електронного урядування України (далі – 

Агентство) опрацювало запит на отримання публічної інформації від 01.10.2018 

№ 77 (з), що надійшов до Агентства електронною поштою через сайт «Доступ 

до Правди», та надає відомості про результати проведених конкурсів на 

заміщення вакантних посад в Агентстві у 2015-2018 роках. 

 Інформація про результати конкурсного відбору на зайняття вакантних 

посад державної служби Агентства, проведених в 2015 році: 

Наказ Агентства від 20.11.2014 № 56-к «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців», переможці конкурсу: 

№ 

п/п 

Найменування посади Прізвище, ім’я, 

по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Примітка 

1. Головний спеціаліст 

сектору бухгалтерського 

обліку і звітності 

Єгорова Анна 

Володимирівна  

23 Переможець 

конкурсу 

2. Головний спеціаліст 

сектору технічного 

регулювання і 

стандартизації управління 

інформатизації та розвитку 

інформаційного суспільства 

Окнов Віталій 

Анатолійович  

24 Переможець 

конкурсу 

3. Головний спеціаліст відділу 

формування і використання 

національних електронних 

інформаційних ресурсів  

управління інформатизації 

Максименко 

Генадій 

Олександрович 

21 Переможець 

конкурсу 
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та розвитку інформаційного 

суспільства 

4. Головний спеціаліст відділу 

формування і використання 

національних електронних 

інформаційних ресурсів  

управління інформатизації 

та розвитку інформаційного 

суспільства 

Шаповалова 

Ольга 

Володимирівна  

23 Переможець 

конкурсу 

 

Наказ Агентства від 03.09.2015 № 89-к «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців», переможці конкурсу: 

№ 

п/п 

Найменування посади Прізвище, ім’я, 

по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Примітка 

1. Заступник начальника 

управління – начальник 

відділу формування і 

використання національних 

електронних інформаційних 

ресурсів  управління 

інформатизації та розвитку 

інформаційного суспільства 

Антоненко 

Сергій 

Анатолійович 

20 Переможець 

конкурсу 

2. Головний спеціаліст відділу 

формування і використання 

національних електронних 

інформаційних ресурсів  

управління інформатизації 

та розвитку інформаційного 

суспільства 

Котелевць 

Дмитро 

Миколайович 

19 Переможець 

конкурсу 

 

Наказ Агентства від 24.03.2015 № 37-к «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців», переможці конкурсу: 

№ 

п/п 

Найменування посади Прізвище, ім’я, 

по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Примітка 

1. Головний спеціаліст відділу 

розвитку інформаційного 

суспільства управління 

інформатизації та розвитку 

інформаційного суспільства 

Карпенко 

Юлія 

Василівна 

20 Переможець 

конкурсу 

2. Головний спеціаліст 

сектору технічного 

регулювання і 

Сітовська 

Катерина 

Петрівна 

21 Переможець 

конкурсу 
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стандартизації управління 

інформатизації та розвитку 

інформаційного суспільства 

3. Головний спеціаліст 

сектору технічного 

регулювання і 

стандартизації управління 

інформатизації та розвитку 

інформаційного суспільства 

Коновалова 

Тетяна 

Леонідівна 

19 Кадровий 

резерв  

 

 Інформація щодо конкурсів у 2017-2018 роках додається. 

 

 

Додаток: на 17 арк. 

 

 

Заступник Голови        В. БАКАЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адельяр 

207 17 42 


