ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.05.2021

м. Полтава

№ 116

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
Керуючись пунктом 10 частини 6 та частиною 7 статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» та Порядком проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад, затвердженого розпорядженням голови обласної
ради від 25.10.2019 № 240 (зі змінами) (надалі – Порядок), з метою проведення
конкурсу на заміщення посади у виконавчому апараті обласної ради:
1. ОГОЛОСИТИ конкурс на заміщення вакантної посади консультанта
відділу інформатизації виконавчого апарату обласної ради.
2. ЗАТВЕРДИТИ зразок оголошення на заміщення вакантної посади у
виконавчому апараті обласної ради (додається).
3. Конкурсній комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад провести конкурс на заміщення вакантної посади згідно з
Порядком.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ГОЛОВА

О. БІЛЕНЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної ради
18.05.2021 № 116

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ РАДИ

консультанта відділу інформатизації виконавчого апарату обласної
ради,
основні вимоги до кандидатів на заміщення посади:
- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та
державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менше 3 років,
- володіння державною мовою.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

1) заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та
проходження служби в органах місцевого самоврядування;
2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту з додатками; підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня (у разі
наявності);
5) копія документа, який посвідчує особу;
6) копія військового квитка або тимчасового посвідчення (для
військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за минулий рік, подана у порядку,
визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради oblrada-pl.gov.ua
(в розділі «Вакансії») за адресою: вул. Соборності, б. 45, к. 411, м. Полтава, 36014,
тел. (0532) 56-16-61

