
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

16 березня 2020 року                           смт. Літин                                  №7  - к                   

 

Про оголошення конкурсу 

на заміщення вакантної посади                   

 

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

самоврядування» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року №169 (169-2002-п) «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та 

порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 

виконавчого апарату Літинської селищної ради, затвердженого розпорядженням 

селищного голови № 35-к від 2 грудня2019 року: 

   1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади працівника органу 

місцевого самоврядування:  

- начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної 

ради. 

  2. Затвердити вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади (додаток 1). 

 3. Розмістити оголошення про проведення конкурсу на вебсайті Літинської 

селищної ради (додаток 2). 

  4. Створити склад конкурсної комісії селищної ради для проведення конкурсу 

на   заміщення вакантної посади працівника органу місцевого самоврядування у          

виконавчому апараті селищної ради (додаток 3). 

  5. Затвердити перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів    

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

місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства         

з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади         

виконавчого апарату селищної ради (додається 4). 

  6. Секретарю селищної ради забезпечити прийом кадрових документів від     

претендентів на заміщення названої вакантної посади протягом 30 календарних        

днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу на вебсайті        

Літинської селищної ради. 

 7. Довести зміст цього розпорядження до відома працівників виконавчого     

апарату селищної ради. 

 

Селищний голова                                                                     Анатолій БИЧОК 

 

 

 

 
Погоджено___________________Ткачук І.Г. 

 



 

Додаток 1 

затверджено розпорядженням 

 селищного голови 

від ____________ 2020 р. № ___ 

 

 

 

Вимоги до кандидатів 

на заміщення вакантної начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  

виконавчого апарату Літинської селищної ради   

 

1. Наявність громадянства України. 

2. Наявність повної вищої педагогічної освіти  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста, магістра.  

3.  Стаж роботи за фахом не менше 5-ти років або стаж роботи за фахом на 

керівних посадах в навчальних закладах не менше 3-х років. 

 4. Знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого 

самоврядування, служби в  органах місцевого самоврядування, в галузі освіти, 

культури, молодіжної політики та спорту. 

 5. Вільне володіння державною мовою. 

 6. Знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних 

засобів. 

     7. необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики. 

 

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної 

комісії  виконавчого комітету ради такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 

заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 

службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах 

місцевого самоврядування; 

-   заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 

-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; 

-   копію документа, який посвідчує особу; 

- копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов'язаних); 

-  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого 

самоврядування у порядку,визначеному Законом України «Про запобігання  

корупції». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

затверджено розпорядженням 

 селищного голови 

від ____________ 2020 р. №____ 

 

Зміст оголошення  

про  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад начальника відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради 

 

           Вимоги до конкурсантів: 

1.  Наявність громадянства України. 

2. Наявність повної вищої педагогічної освіти  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста, магістра.  

3.  Стаж роботи за фахом не менше 5-ти років або стаж роботи за фахом на 

керівних посадах в навчальних закладах не менше 3-х років. 

 4. Знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого 

самоврядування, служби в  органах місцевого самоврядування, в галузі освіти, 

культури, молодіжної політики та спорту. 

 5. Вільне володіння державною мовою. 

 6. Знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних 

засобів. 

     7. необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики. 

 

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної 

комісії  виконавчого комітету ради такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 

заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 

службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах 

місцевого самоврядування; 

-   заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 

-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; 

-   копію документа, який посвідчує особу; 

- копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов'язаних); 

-  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого 

самоврядування у порядку,визначеному Законом України «Про запобігання  

корупції». 

-    письмову  згоду на обробку персональних  даних. 

           Заявки та документи приймаються протягом 30 календарних  днів з дня 

опублікування оголошення за адресою: 22300, смт Літин, вул. Соборна 32 

(секретар селищної ради). 

         З умовами конкурсу та додатковою інформацією щодо основних 

функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитися 

за тел: (04347)2-14-37 
 


