
 

 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  01 –к/тр 

 
від 03 січня 2020 року 
 
Про оголошення конкурсу  

на заміщення вакантної посади  

посадової особи 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 вакантної посади посадової 
особи місцевого самоврядування – начальника відділу освіти та гуманітарного 
розвитку, визначення переможця та вступом на посаду:  
 

1. 10 січня 2020 року оголосити конкурс на заміщення вакантної посади 
посадової особи місцевого самоврядування -  начальника відділу освіти та 
гуманітарного розвитку. 

2. Секретарю конкурсної комісії виконавчого комітету сільської ради 
(Насоновій Ж.Ж.) оприлюднити інформацію про проведення конкурсу на 
офіційному веб-сайті, на сторінці Музиківської сільської ради в соціальній 
мережі Facebook та через районну газету «Придніпровська зірка».. 

3. 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». 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 
 
 

Сільський голова                                                                    С.ЛЕЙБЗОН 
  



Музиківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: 

Начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку 

Основні функціональні обов’язки: 
 Забезпечує, в межах визначених законодавством, дотримання прав 

громадян в сфері освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури 
та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, 
надання населенню якісних послуг через мережу комунальних закладів 
освіти, культури, фізичної культури та спорту. 

 Координує роботу методичної служби, спрямованої на науково-методичне 
забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, 
професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної та 
дошкільної освіти. 

 Сприяє матеріально-технічному забезпеченню комунальних закладів; 
введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, 
відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, 
підручниками, спортивним інвентарем. 

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 на 
службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або 
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності не менше 2 років. 
Умови оплати праці:  посадовий оклад - 6300 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); 
 дві фотокартки розміром 4х6 см. 
 
Прийняття документів здійснюється з 13 січня  2020  року до 13 лютого  2020 

року  за адресою: вул. 40 років Перемоги 35 с. Музиківка, Херсонської області, 

тел.56-3-42; 56-3-18. Дата проведення конкурсу – 17 лютого 2019 року. 
 


