
 
 
 

УКРАЇНА 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 07-к 

 від   30 червня  2017 року     

             

Про оголошення конкурсу  

на заміщення вакантних 

посад місцевого самоврядування  

 

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, з метою заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування – завідувача сектору з питань кадрової роботи, 

діловодства та звернень громадян, завідувача сектору освіти та гуманітарного 

розвитку, завідувача сектору соціального захисту населення визначення 

переможців та вступом переможців на посаду: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи 

місцевого самоврядування – завідувача сектору з питань кадрової роботи, 

діловодства та звернень громадян Музиківської сільської ради. 

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи 

місцевого самоврядування – завідувача сектору освіти та гуманітарного 

розвитку Музиківської сільської ради. 

3. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи 

місцевого самоврядування – завідувача сектору соціального захисту населення 

Музиківської сільської ради. 

4.  Голові конкурсної комісії виконавчого комітету сільської ради 

(Погрібній Л.С.) 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 вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування – завідувача сектору з питань кадрової роботи, діловодства та 

звернень громадян; завідувача сектору освіти та гуманітарного розвитку; завідувача сектору 

соціального захисту населення 

Вимоги до конкурсантів: громадянство України; повна вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи в органах місцевого 

самоврядування або державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших 

сферах управління не менше 2 років; вільне володіння державною мовою; навички роботи з 

ПК на рівні впевнений користувач. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії заяву, до якої 

додаються: особова картка (форма П-2 ДС); автобіографія; фотокартки розміром 4 х 6 – 2шт; 

копії паспорта і документів про освіту з додатками; заповнюють електронну  декларацію 

(згідно ЗУ «Про запобігання корупції»). 

Документи подаються до 7 серпня 2017 року. Дата проведення конкурсу – 18  серпня 2017 

року.  

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати 

праці, перелік питань для складання іспиту та інші питання щодо проведення конкурсу за  

телефоном: 56342  

 


