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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сел. Безлtодiвка J\lg /{Z

[Ipo оголошення конкурсу
на замiщення вакантних посад

Вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону УкраIни <Про службу в органах
мiсцевого самоврядування)), керуючись постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 15 лютого 2002 року J\b 169 <Про затвердження Порялку
проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв>

1. Оголосити та провести конкурс на замiщення вакантних посад
посадових осiб мiсцевого самоврядування:
- головний спецiалiст - юрисконсульт юридичного вiддiлу.

2. Затвердити умови гIроведення конкурсу на замiщення вакантних посад
посадових осiб мiсцевого самоврядування (додаток ]ф 1).

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого KoMiTeTy Безлюдiвськоi
селищноI ради AHacTacii ШДКОПАЙ надати повiдомленнrl про оголошення
конкурсу (додаток JФ 2) для оприлюднення в засобах масовоi iнформацii та
забезпечити гrрийом документiв вiд претендентiв на замiщення вакантних
посад посадових осiб мiсцевого самоврядування протягом 30 календарних
днiв з дня оприлюднення повiдомлення про оголошення конкурсу.

4. Контроль за виконанням ня залишаю за собою.
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Щодаток l
до розпорядження Безлюдiвського
селищного голови
вiд //. /,z. "lallNg /€2

умови
проведення конкурсу на замiщення BaI(aнTttoT посади головного

спецiалiста - юрисконсульта юридичного вiддiлу

ГIерелiк документiв,
необхiдних для
учасr:i в KoнKypci, та
строк Тх подання

Загальнi умови
особа, яка бажае взяти y,"u.ro у ,-nnyp.i пол.оa л*ору
управлiння персоналом таку iнформацirо:

l. ЗаявУ про учаСть у KoнKypci, в якiй зазначасться про
ознайомлення заявника iз встановленими законодавством
обмеженнями щодо прийняття на державну службу та
проходження державноi служби,

2, Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з
вiдповiдними додатками.

З. lBi фотокартки розмiром 4 х б см.
4. Копii документiв про ocBiTy, пiдвищення квалiфiкацii,

присвосння вченого звання, присудження наукового
ступеня.

5. Копirо документа, який посвiдчус особу.
6. Копiю вiйськового квитка (лля вiйськовослужбовitiв

або Bi йськовозобов'язаних).
7. ЩовiДку прО допусК до дерЖавноi таемницi (у разi

його наявностi).
8. Пiлвердження рiвня вiльного володiння державною

мовою.
9. Щекларацiю особи, уповноваженот на виконання

функuiй держави або мiсцевого самоврядування, у
порядку, визначеному Законом УкраIни "Про запобiгання
корупцi[".

10. Вiдомостi про стаж роботи, стаж державноТ
служби (за наявностi), досвiд роботи на вiдповiдних
посадах згiдно з вимогами, визначеними в оголошеннi.
особа, яка виявила бах<ання взяти участь у koHkypci на
зайняття Rакантноi посади, може подавати додаткову
iнформаuiю, яка пiдтверлжус вiдповiдtнiсть встановленим в
ог,олошеннi вимогам, зокрема стосовно досвiду роботи,
професiйних компетентI{остей, репутацiТ (характеристики,
рекомендацii, HayKoBi публiкаuiТ).
строк подання документiв: 30 календарних днiв з дня
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[Iрiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону особи, яка
надас додаткову
iнформацiю з
питань проведення
конкурсу

засобах масовоi iнформацiТ.
Iнформаuiя примасться до 17:00 години l7 сiчня 2О22 року

Т'качук Олена Олександрiвна
тел. (057) 749-61-04

самоврядування))

Умови оплати працi

квалiфiкацiйнi вимоги
вища юридична ocBiTa за освiтньо-квалiфiкацiйним рЬ"Йспецiалiста, магiстра

lIосвiд роботи без вимог ло стажу роботи

Во;iодiння
жавною мовою

вiльне володiння державною мовою

володiння
iно:земною мовою

не потребуе

завiлувач сектору управлiння
IIерсOналом Олена ТкАЧУк



огоJI()шЕння
Ill)0 tIроRеденнrt l(otlКypcy на замiulенtlrI вilканl.них посад пOсilдових ()сiб

орга ltiB мiсцевогtl самOврядуl]аннrl

iJiдгrовiдно до Законiв Украiни <<I-Ipo мiсцеве самоврядування в YKpzti.Hi>>.
<<I 1ptl с,llужбУ в органаХ мiсцевогО самовряДуванtIя)), постаtIови I(абiгrе r vI\4irricTlэiB УкраТни вiд l5 лютого 2О02 року Jф l69 ,,прп затвердження.поря;tку
itроведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службоЬцiв> .r.a з
]\.{с,г()t0 ,забезпе.tе:н}]я коFiстиr.уrliйного права рiвного доступУ громадян до слуllс(lиt] ()IlI,a]lilx мiсllевilгtl самоврядуванI{я Безлlодil]ська aЬпй,-,,по Рада ()голоLl]\ (когIкурс I{a зап,tiщеttня вакантниХ IIосаД гIосаl]ових t;сiб органiI.1 Мiсtlсtзtlrtl
caN.l оt]ряltування:

- I,оJiовний cпertiarlicT, - юрисконсуJlь,г IориJ{иLIнсIГо вiлдirlу.

I]t,trttlI,1l ,:lo каLlли;tаl,iв tia зti1\4itцегiня вакцlI,г[Iоl' ttосади гоJlоL]t{оI,сl cгletlia.ltic гаl()l)I]скоIlсульта t()РиltиLIного вiллiлу: tJиtIiа к)ридиLIна ocBi,t,il ,]а 
..'сIзi ttiLt,-r<ва"liфiкацiйним piBHeM спецiалiста, магiст,ра, вiльне всrлодiння дер)кавн()}()

]vI()tj()Io. Без вимог до ста}ку роботи.
7]eT,a,,rbHy iнформаlцiю про умови конкурсу мо)кгIа о.ll)имати в Безлiодiвськiijсе;rиЩнiЙ радi :]а адресоIо; сел. Безлюлiвка, вул. Змiiвська, буд. 48,те,ц, 749-6 1 -04.

,;|tlKt,'tvtelil,и приймаються пр()тягом з0 I(аJIендарних днiв З дня опублiкування
()I ().ll()I UсllI]Я llpo rIр()Rе;lення KOIlKypc]y.


