УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від__________№______
м. Красноармійськ

Про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових

осіб

апарату

виконкому

та

відділів,

структурних

підрозділів

Красноармійської міської ради затверджених Красноарміським міським головою
13.06.2006р., ст. 10 Закону України

“Про службу в органах місцевого

самоврядування”, роз'яснень Головдержслужби України, (лист від 4 червня 2003р
№ 42/3673),

на підставі розпоряджень Красноармійського міського голови від

13.06.2006р № 179рг “Про створення конкурсної комісії, затвердження її складу та
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад на службу в
органи місцевого самоврядування”,

та від 16.09.2011 № 240 «Про затвердження

Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад поадових осіб
місцевого самоврядування», -

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади – спеціаліста 1 категорії
управління економіки та пріоритетного розвитку міської ради .
2.Начальнику кадрової служби Сіриченко Т.М. забезпечити опублікування
оголошення про проведення конкурсу у місцевій регіональній газеті “Маяк”.

В.о.міського голови

Г.О.Гаврильченко

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
Красноармійського міського голови
Про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:

Кадровою службою

Начальник кадрової служби
виконкому міської ради

Т.М.Сіриченко

ПОГОДЖЕНИЙ:
Начальник управління економіки
та пріоритетного розвитку

Н.М.Богославська

Начальник юридичного відділу
виконкому міської ради

Ю.А.Кіш

Начальник загального відділу
виконкому міської ради

Г.К.Ліжник

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

Головному редакторові
регіональної газети “Маяк”
Ветошко О.В.

Просимо надрукувати інформацію наступного змісту:
“Виконком Красноармійської міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади - спеціаліста 1 категорії управління економіки та пріоритетного
розвитку міської ради.
Вимоги до кандидатів:
-

громадянство України,
повна вища освіта (економіка)
знання української мови
володіння комп’ютером
стаж роботи за фахом не менше 1 року

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи :
- заяву про участь у конкурсі,
- заповнену особову картку (форма П-2ДС),
- декларацію про доходи за 2010 рік,
- копію паспорта громадянина України
- копію документа про освіту,
- копію військового квитка (для військовозобов’язаних).
- дві фотокартки розміром 4х6 см.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування
оголошення про конкурс за адресою :
85300, м. Красноармійськ, площа Шибанкова, 11, кімната 32.
За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці звертатись за телефоном 2-12-55.

В.о.Красноармійського міського голови
Сіриченко Т.М., 2-12-55

Г.О.Гаврильченко

