
ЗДОЛБУНIВСЬКА MICьKA РАДА
РIВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ PIBHEHCьKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

Про оголошення конкурсу на замiщення
BaKaHTHoi посади адмiнiстратора Центру
надання адмiнiстративних послуг
Здолбунiвськоi MicbKoI ради

Керуючись пунктом 20 частини четвертоi статгi 42 ЗаконУ УКРаТНИ

кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, статтею 10 Закону УКРаiНИ
<ПрО службУ В органах мiсцевого самоврядування), постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд |5.02.2002 Ns 169 <Про затвердження Порядку
проведеНня конкУрсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв>>,

зага.гlьним порядком проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантних
посаД державних службовцiв, затвердженого нак€вом Головного управлiння
державноТ служби Украiни вiд 08.07.2011 Jф |64 та зареестрованоГО в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28.07.20|| за J\b 930/19668, наК€ВОМ

Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби вiд 07.11.2019

Ns 203_19 пПро затвердження Типових професiйно-квалiфiкацiйних
характеристик посадових осiб мiсцевого самоврядування)), розпорядженням
мiського голови вiд 1б.03.2011 J\Ъ 29-р пПро затвердження ПОРЯДКУ

проведення конкурсу на замiщення вакантних посад Здолбунiвськоi Micbkoi

ради)>, рiшенням Здолбунiвськоi MicbKoi ради вiд 10.|2.2020 Ns 15 КПРО

затвердження структури виконавчих органiв Здолбунiвськоi MicbKoi раДИ,
загальноi чисельностi апарату ради та ii виконавчих органiв>>, зi змiнами:

1.Оголосити конкурс на замiщення BaKaHTHoi посади адмiнiСТРаТОРа

I-{eHTpy надання адмiнiстративних послуг ЗдолбунiвськоТ мiськоI

ради - 2 BaKaHTHi посади.
Квалiфiкацiйнi вимоги. Вища ocBiTa не нижче ступеня магiстра,

спецiалiста, вiльне володiння державною мовою. Стаж роботи на службi в

органах мiсцевого самоврядування, на посадах державноТ служби або досвiд

роботи на посадах пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми
власностi не менше 1 року.

загальнi вимоги до претендентiв: володiння навиками користування

персон€lльним комп'ютером.

Ns J38- lp



2. ОголошеннrI вказаного вище конкурсу опублiкувати на офiцiйному сайтi
Здолбунiвськоi MicbKoi ради згiдно чинного законодавства.

3. Конкурснiй KoMicii ЗдолбунiвськоТ MicbKoi ради забезпечити прийом
документiв вiд претендентiв на замiщення BaKaHTHoi посади протягоIчI 30
к€lлендарних днiв з дня опублiкування повiдомлення про оголошення конкурсу.

4. Перелiк питань на перевiрку знання Конституцii Украiни, Законiв
Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, <Про службу в органах
мiсцевого самоврядування), <Про запобiгання корупцii> та законодавства з

урахуванням специфiки функцiон€Lпьних повноважень для перевiрки знань осiб,
якi бажають взяти участь у конкурсному вiдборi на замiщення вакантних посад

у Здолбунiвськiй мiськiй радi, затверджений розпорядженням мiського голови
вiд 01 квiтня 2021 року J\b 143-рк <Про затвердження перелiку питань для
перевiрки знань осiб, якi бажають взяти участь у конкурсному вiдборi на
замiщення вакантних посад у Здолбунiвськiй мiськiй радi>.

5. Контроль за виконанням розпорядження з€Lлишаю за собою.

Юрiй СОСЮК


