
У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 19 квітня 2021 року № ОУ /б
м. Мала Виска

Про оголошення конкурсу на 
заміщення вакантної посади

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 
року № 169, Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Маловисківської 
міської ради» затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради від 
21 грудня 2017 року та з метою забезпечення конституційного права рівного 
доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади:
- спеціаліста II категорії відділу соціального захисту населення, праці 
та охорони здоров’я Маловисківської міської ради;

2. Затвердити основні вимоги до кандидатів на заміщення вищевказаної 
вакантної посади (додаються).

3. Начальнику відділу організаційно -  масової роботи та комунікацій з 
громадськістю міської ради Васильєву Сергію Анатолійовичу 
забезпечити опублікування оголошення про проведення конкурсу у 
районній газеті «Маловисківські вісті» та на офіційному сайті 
Маловисківської міської ради.

4. Загальному відділу забезпечити прийом документів від претендентів 
на заміщення вищевказаної вакантної посади протягом ЗО 
календарних днів з дня публікації оголошення про конкурс в засобах 
масової інформації.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
секретаря Маловисківської міської ради Постолюк Л.А.



Відповідно до розпорядження Маловисківського міського голови № 51/6 від 
19.04.2021 року «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»:
- спеціаліста II категорії відділу соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської міської ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого 
самоврядування, в якому проводиться конкурс, такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах 
місцевого самоврядування та проходження служби.
2. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
3. Автобіографія.
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня.
5. Копію документа, який посвідчує особу.
6. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
7. Копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку.
8. Подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію 
особи.уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого 
самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НЗК.
9. Швидкозшивач.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань 
Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну 
службу».а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
відділу.

Документи приймаються протягом ЗО календарних днів з дня виходу публікації про 
оголошення конкурсу.

Додаткова інформація за тел. 5-16-90.



ЗАТВЕРДЖЕНО
до розпорядження 
Маловисківського 
міського голови
від 19.04.2021р. №51 /б

ОСНОВНІ в и м о г и
до кандидатів на заміщення вакантної посади 

спеціаліста II категорії відділу соціального захисту населення, праці 
та охорони здоров’я Маловисківської міської ради

1. Громадянство України.
2. Освіта повна вища юридична не нижче ступеня бакалавра;
3. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше одного року.
4. Вільне володіння державною мовою.
5. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції 

України; законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про 
службу в'.-органах місцевого самоврядування”, “Про державну 
службу”, “Про засади запобігання та протидії ••корупції*”, інших законів 
України з питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування; а також законодавства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень відділу; указів і розпоряджень Президента 
України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових 
актів; інструкції з діловодства; правил внутрішнього трудового 
розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та 
протипожежної безпеки; володіння персональним комп’ютером у режимі 
користувача.

Л.ПОСТОЛЮК


