
                                                                                                                                

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
сільського  голови

Від  05  січня  2020 року  №  3

Про конкурс на заміщення вакантної посади  
посадових осіб місцевого самоврядування у 
виконавчому апараті Чорноморської сільської  ради

Відповідно до  Закону України  « Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» 
№ 169 від 15.02.2002 року, наказу Головного управління державної служби 
України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних 
службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №930/19668 від
28.07.2011 року із змінами:
1. ЗАТВЕРДИТИ:
     1.1 Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті  
Чорноморської сільської ради
 (додається).
      1.2  Склад конкурсної комісії сільської  ради для проведення конкурсу на 
заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування у 
виконавчому апараті Чорноморської сільської ради
 (додається).
      1.3 Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті 
Чорноморської сільської  ради
 (додається).
      1.4 Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  Земельний кодекс  
України.
(додається).

Сільський голова                                                                       А.А.  Дмитренко



 Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної 
комісії районної ради:

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 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації присвоєння вченого 
звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про 
засади запобігання і протидії корупції»;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов'язаних).
Особи, які працюють у виконавчому апараті сільської  ради і бажають взяти у 
ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, 
визначеному законом України «Про запобігання корупції».
4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, 
досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, 
рекомендації, наукові публікації тощо).
4.3. Подані документи (характеристики, рекомендації, наукові публікації 
тощо) перевіряються на відповідність їх встановленим вимогам щодо 
прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для 
кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
4.4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за 
рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм 
повідомляється з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він 
допуска¬ється до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
4.5. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у 
виконавчому апараті  сільської  ради.


