
 

 

 

                                     МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 35  –к/тр 

 
від 18 червня 2019 року 
 
Про оголошення конкурсу  

на заміщення вакантних посад  

посадових осіб місцевого самоврядування та 

директора комунального закладу 
 

               Керуючись п.7, 10 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 р. №169, відповідно до Закону України ,,Про культуру»  на виконання 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 
культури», з метою заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 
самоврядування – спеціаліста І категорії з молодіжної політики відділу освіти та 
гуманітарного розвитку й спеціаліста ІІ категорії з соціальної роботи відділу 
«Центр надання адміністративних послуг» та вакантної посади – директора КЗ 
«Музиківський сільський будинок культури», визначення переможців та вступом 
на посади:  
 

1. 28 червня 2019 року оголосити конкурс на заміщення вакантної посади 
посадової особи місцевого самоврядування -  спеціаліста ІІ категорії з 
соціальної роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг». 

2. 28 червня 2019 року оголосити конкурс на заміщення вакантної посади 
посадової особи місцевого самоврядування на час декретної відпустки 
основного працівника - спеціаліста І категорії з молодіжної політики відділу 
освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради; 

3. 28 червня 2019 року оголосити конкурс на заміщення вакантної посади 
директора КЗ «Музиківський сільський будинок культури». 

4. Секретарю конкурсної комісії виконавчого комітету сільської ради 
(Насоновій Ж.Ж.) оприлюднити інформацію про проведення конкурсу на 
офіційному веб-сайті Музиківської сільської ради та через районну газету 
«Придніпровська зірка». 



5. Конкурсній комісії виконавчого комітету сільської ради здійснювати 
приймання документів від претендентів на заміщення вакантних посад на 
протязі 30 днів після оприлюднення оголошень про проведення конкурсу на 
офіційному веб-сайті Музиківської сільської ради та через районну газету 
«Придніпровська зірка». 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 

 

Сільський голова                                                                        С.Н. Лейбзон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музиківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

на час декретної відпустки основного працівника 

 
Спеціаліста І категорії з молодіжної політики відділу освіти та гуманітарного 

розвитку 

Основні функціональні обов’язки: 

- Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової 
інформації щодо впровадження молодіжної політики та додаткових 
можливостей для молоді. 

- Забезпечення координації заходів спрямованих на організацію 
відпочинку, дозвілля молоді. 

- Сприяти залученню молоді до процесів розроблення, ухвалення рішень 
та контролю за їх виконанням. 

- Координація діяльності Молодіжної ради при Музиківській сільській 
раді. 

Основні вимоги до конкурсантів: вища освіта за кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст, магістр, навички роботи на ПК, знання діючого законодавства України 
в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків; знання української 
мови, досвід роботи вітається. 
Умови оплати праці:  посадовий оклад - 4000 грн; надбавки, доплати та премії 
відповідно до статті 21 Закону України "Про місцеве самоврядування"; надбавка 
до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів”  
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають такі документи: 

 Заяву на участь у конкурсі; 
 картку форми П-2ДС; 
 автобіографію; 
 копії документів про освіту; 
 копію паспорту, коду; 
 декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

кандидата на посаду в електронному вигляді; 
 копію військового квитка (для військовозобов’язаних); 
 заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про 

очищення влади”, або копію довідки про результати перевірки передбаченої 
Законом України “Про очищення влади” в разі, якщо перевірка проводилась 
раніше. 

 дві фотокартки розміром 4х6 см. 
Прийняття документів здійснюється з 28 червня  2019  року до 29 липня  2019 
року  за адресою: вул. 40 років Перемоги 35 с. Музиківка, Херсонської області, 
тел.56-3-42; 56-3-18. Дата проведення конкурсу – 29 липня 2019 року. 



Музиківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної 

посади:  

Спеціаліста ІІ категорії з соціальної роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Основні функціональні обов’язки: 
- Організовує обстеження умов проживання категорійних верств 

населення, по результатах забезпечує підготовку документів з надання  
матеріальної допомоги. 

- Веде облік пільгового контингенту населення. 
- Веде прийом громадян з питань оформлення соціальних виплат, 

субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, 
твердого палива та оплату житлово-комунальних послуг; видає талони 
на пільговий проїзд, проводить роз'яснювальну роботу серед населення з 
питань соціального захисту. 

- Проводить соціальну роботу з вразливими категоріями дітей з 
багатодітних сімей. Веде облік багатодітних сімей, подає звітність до 
УСЗН у Білозерському районі. 

Основні вимоги до конкурсантів: вища освіта  за кваліфікаційним рівнем  
спеціаліст, магістр, навички роботи на ПК, знання діючого законодавства України 
в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків; знання української 
мови; досвід роботи вітається. 
Умови оплати праці:  посадовий оклад – 3400 грн; надбавки, доплати та премії 
відповідно до статті 21 Закону України "Про місцеве самоврядування"; надбавка 
до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів”  
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають такі документи: 

 Заяву на участь у конкурсі; 
 картку форми П-2ДС; 
 автобіографію; 
 копії документів про освіту; 
 копію паспорту, коду; 
 декларацію особи уповноваженої на виконання функцій  місцевого 

самоврядування, у порядку передбаченому Законом України  «Про запобігання 
корупції» в електронному вигляді;  

 копію військового квитка (для військовозобов’язаних); 
 заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення 

влади”, або копію довідки про результати перевірки передбаченої Законом 
України “Про очищення влади” в разі, якщо перевірка проводилась раніше. 

 дві фотокартки розміром 4х6 см. 
Прийняття документів здійснюється з 28 червня  2019  року до 29 липня  2019 
року  за адресою: вул. 40 років Перемоги 35 с. Музиківка, Херсонської області, 
тел.56-3-42; 56-3-18. Дата проведення конкурсу – 29 липня 2019 року. 



Музиківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної 

посади:  

Директор КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

Основні функціональні обов’язки: 

- Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності закладу.  
- Відповідно до діючого законодавства забезпечує виконання основних 

напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед 
населення.  

- Організує вивчення і впроваджує в практику нові форми і методи 
культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, всебічно сприяє 
розвитку ініціативи й самодіяльності населення.  

- Створює сприятливі умови для творчої діяльності різних категорій 
населення, дбає про підвищення ролі і значення закладу, як осередку 
збереження, відродження й розвитку національних культурних традицій, 
звичаїв та обрядів. 

Основні вимоги до конкурсантів: освіта відповідного професійного 
спрямування за кваліфікаційним рівнем  молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр, 
знання української мови та здатність за своїми діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. 
Умови оплати праці:  посадовий оклад – 4073 грн; надбавки, доплати та премії 
відповідно до діючого законодавства. 
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають такі документи: 

 Заяву на участь у конкурсі; 
 картку форми П-2ДС; 
 автобіографію; 
 копії документів про освіту; 
 копію паспорту, коду; 
 декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

кандидата на посаду в електронному вигляді; 
 копію військового квитка (для військовозобов’язаних); 
 дві фотокартки розміром 4х6 см. 
Прийняття документів здійснюється з 28 червня  2019  року до 29 липня  2019 
року  за адресою: вул. 40 років Перемоги 35 с. Музиківка, Херсонської області, 
тел.56-3-42; 56-3-18. Дата проведення конкурсу – 29 липня 2019 року. 
 


