
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 13 січня 2021 року                                                  № 34-рк 

 

Про оголошення конкурсу 

на заміщення вакантних посад 

 

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету міської ради, у звʼязку 

із наявними вакантними посадами виконавчого комітету міської ради, 

керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад, а саме: 

1) головного спеціаліста з питань діяльності ради організаційного 

відділу виконавчого комітету міської ради - 1 вакантна посада;  

2) адміністратора відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконавчого комітету міської ради - 1 вакантна посада;  

3) головного спеціаліста сектору цивільного захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету 

міської ради - 1 вакантна посада;  

4) провідного спеціаліста відділу надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) виконавчого комітету міської ради (на період відпустки для догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку) - 1 вакантна посада; 

5) головного спеціаліста відділу доходів і видатків фінансового 

управління міської ради - 1 вакантна посада. 

 

2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення названих вакантних 

посад, згідно додатку 1. 

 

3. Відділу управління персоналом виконавчого комітету міської ради: 

- довести зміст даного розпорядження до відома працівників міської 

ради; 



- подати для опублікування у районну газету «Липовецькі вісті» 

повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, 

згідно додатку 2; 

- забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення, 

означених у пункті 1 цього розпорядження, вакантних посад протягом 30 

календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу в 

районній газеті. 

 

 

В.о. голови міської ради                                             Олеся НАЗАРЕНКО  

 

Кропивницький С.С. 

Фоміна О.В. 

Печолат О.В. 

Заяць О.Ф. 

Бабич А.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження 

в.о. голови міської ради   

від 12.01.2021 р. № 34-рк 

 

           

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 

на заміщення вакантних посад головного спеціаліста з питань 

діяльності ради організаційного відділу виконавчого комітету міської ради, 

головного спеціаліста сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради, 

адміністратора відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконавчого комітету міської ради, провідного спеціаліста відділу надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету міської ради, 

головного спеціаліста відділу доходів і видатків фінансового управління 

міської ради: 

- наявність громадянства України; 

- вільне володіння державною мовою; 

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра; 

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на 

посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року (для 

адміністратора відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП)); 

- знання Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та 

нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

- володіння персональним комп’ютером у режимі користувача. 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які досягли встановленого 

законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування. 

______________________ 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження 

в.о. голови міської ради   

від 12.01.2021 р. № 34-рк 

 

 

Зміст оголошення 

про проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад Липовецької міської ради 

 

Липовецька міська рада просить надрукувати оголошення наступного 

змісту: 

 

  Липовецька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних 

посад, а саме: головного спеціаліста з питань діяльності ради 

організаційного відділу виконавчого комітету міської ради - 1 вакантна 

посада; головного спеціаліста сектору цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

виконавчого комітету міської ради - 1 вакантна посада; адміністратора 

відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого 

комітету міської ради - 1 вакантна посада; провідного спеціаліста 

відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого 

комітету міської ради (на період відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку) - 1 вакантна посада; головного 

спеціаліста відділу доходів і видатків фінансового управління міської 

ради - 1 вакантна посада. 

  До участі в конкурсі допускаються особи, які: 

  є громадянами України; 

  вільно володіють державною мовою; 

  мають вищу освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра; 

  мають стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на 

посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року 

(для адміністратора відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП)); 

  володіють знаннями Конституції України, законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України 

та нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування; 



  володіють персональним комп’ютером у режимі користувача. 

  До участі у конкурсі не допускаються особи, які досягли встановленого 

законодавством граничного віку перебування на службі в органах 

місцевого самоврядування. 

 

  Документи приймаються за адресою: м. Липовець, вул. Василя 

Липківського, б. 30, протягом 30-ти календарних днів з дня 

опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, 

які необхідно подати для участі у конкурсі, основних функціональних 

обовязків, розміру та умов оплати праці міститься на офіційному веб-

сайті Липовецької міської ради http://lipovetc.com.ua в розділі новини, а 

також надається відділом управління персоналом виконачого комітету 

міської ради за тел.: 2-19-66. 

  ______________________ 

 

 

 

http://lipovetc.com.ua/

