
укрлiнА
БЕЗЛЮЩСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

ХАРКШСЬКОГО РАИО}ГУ ХАРКП]СЪКОI ОБЛАСТI

розпоряд}ItЕння

вiд {J. /t. ёоJ| сел. Без.,trодiвка r'гз-

Про оголошення конкурсу
на замiщення вакантних посад

Вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону Украiни <Про службу в органах
мiсцевого самоврядування), керуючиаь постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 15 JIютого 2002 року Jф 169 <Про затвердження Порядку
tIроведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв>

1. Оголосити та провести конкурс на замiщення вакантних посад
посадових осiб мiсr{евого самоврядування:
- начальник фiнансового вiддiлу.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на замiщення вакантних посад
посадових осiб мiсцевого самоврядування (додаток J\Ъ 1).

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ
селищноi рали Анастасii шдкопАй надати повiдомлення про оголошення
конкурсу (додаток J\b 2) для оприлюлнення в засобах масовот iнформацii та
забезпечити прийом документiв вiл претендентiв на замiщення вакантних
посад посадових осiб мiсцевого самоврядування протягом 30 календарних

Ю днiв з дня оприлюднення повiдомлення про оголошення конкурсу.
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4. КонтроJIь за виконанням розпорялження залишаю за собою.

ьезлюдiвський се"llищний Микола кУЗЬМIноВ
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Дода,гок 1

до ро,зIrорядження Безлюдi вського
селLlll{LIого голови
в\ч e{_/,t..lryrNs Уr:Г

умови
проведення конкурсу на замiщеlt tlя Bil Iiil ttтItoT посади начальника

фiнансового вiддi;rу

Загальнi

необхiдних для
учасr,i в KoнKypci, та
строк Тх подання

Особа, яка бажае взяти }чflс,гl, у KoнKypci подае до сектору

угrравлiння персоналом Tatt;,, i rrформачiю:
1. Заяву про учасl,ь у i(()lrKvpci, в якiй зазначасться про

ознайом.llення заявника iз всr,ановленими законодавством
обмеженнями щодlо гtрttiitllr,г,гя на державну службу та
проходження державl t (lТ сrtr,;;lб и.

2. Заповнену особову i;аl),гку

вiдповiдrlими додаткам и.

(форма П-2 ДС) з

3. Двi фотокартки розп,rilltlп,t 4 х б см.
4. КопiТ докуме}rтiв пр<l ocBiTy, пiдвищення квалiфiкацiТ,

присвосння вченого зBilIllIrl, присудження наукового
ступеня.

5. Копiю документа, якttfi гlосвiдчуе особу.
6. Копiю вiйськового lil]l1,гl(а (для вiйськовослужбовцiв

або вiйськовозобов'язаних),
7. Довiдку про ltопуск

його наявностi).
8. Пiдвердже}Iня рiвrrя

мовою.

державноi тасмницi (у

9. Щекларацiю особи, yIIовноваженоi на виконання

функцiй держави або r,tiсцевого самоврядування, у
порядку, визначеному Закоttilм Украiни кПро запобiгання
корупчiТ>.

l0. Вiдомостi про с,гаж роботи, стаж державноI
служби (за наявностi), /tосlзiд1 роботи на вiдповiдних
посадах згiдно з вимогамI4, tlI,I:JIJаченими в оголошеннi.
Особа, яка виявила бажаrittяt в:]яти участь у KoHKypci tla

зайняття вакантнот поса/it,l. може подавати додаткову
iнформачiю, яка пi7,1твердitt\,с: triдIповiднiсть встановленим в

оt,олошеrrнi вимогам, зокрl:\t.l стосовно досвiлу робот,и,
професiйних компе,гегIтIIос,I cll, репутацii (характеристики,

рекомендацiI, HayKtlBi rrуб:r i r;rrriiT).

Строк подання доt<уменr,itl. З0 календарних днiв з дня
ошрилюднення iHdlopMaltiT IIl)o гIроведення конкурсу в

засобах масовоТ iнформаrii'f .

t;i"ltьtlого володiння державноtо

lдФgрrацr4_дрgщgg1ýJJq _] 
7 :_0 0 години 2 5 ci чня 2 022 pot!y__



Т'качук
тел. (057

вища ос
спецiалi

роботи
органi
poKiB.

вtr"пtlдiнtrя
ною мовою

Прiзвише, iм'я та по
батьковi, номер
телефону особи, яка
надае додаткову
iнформацiю з

питань проведення
конкурсу

Дсlсвiдц роботи

Володiння
iноземною мовою

За вiltувач сектору управлiнн
tlерсOналом

u О**uплрiп,,,,
,749-61-04

й оклад - 7000, irtlrti виплати вiдповiдно до Закону
Про слрrtбу в opгlrttax мiсцевого

кацlиll l B!lr\'l t) t'Il

та за ocBiтttbo-KBa.,t i (li каuiйним piBHeM

магiс

вання, на посаjlа): /]ержавноi служби
а KepiBltrlx пос.]..Ilа]t пiдприсмств,
iй незалежно Bi;t iРорм власностi не

лодiння дер}кавноI() Ntовою

мiсцевоl,о
або досвiл

установ та
менше 2-х

Олена ТкАЧУк

l -_.-]

не потребус


