
                                            
    

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
М І С Ь К И Й      Г О Л О В А 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

№ 06                                                                                від 10.02.2016р. 
 

Про оголошення конкурсу 
 
 

У відповідності до статті 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2002 року № 169: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державного 

реєстратора. 

2. Затвердити умови конкурсу на заміщення вакантної посади (додається).  

3. Інформацію про проведення конкурсу опублікувати в газеті «Зоря» та на 

сайті міської ради. 

4. Голові конкурсної комісії виконкому міської ради Мащенко Л.О. 

забезпечити проведення конкурсу у відповідності з Положенням. 

 
 

 
 
         Міський голова                                                                  В. Сидоренко 

 
 
 
 
 
 
 

 



                            Додаток  
до розпорядження міського голови 

                                                        від 10.02.2016 року № 10 
 
 

Умови конкурсу 
 

1. До участі в конкурсі запрошуються громадяни України, чоловіки віком до 
60 років, жінки – до 55 років. 

2. Кандидати на участь у конкурсі повинні мати повну вищу юридичну освіту 
за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста. 

3. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в органах місцевого 
самоврядування не менше 3-х років. 

4. Досконале володіння українською мовою. 
5. Знання ПК. 
6. Не допускаються до участі в конкурсі особи, які: 
   -  визнані судом недієздатними;  
   - які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця  судимість    

не  погашена  або  не  знята  в  установленому  законом  порядку; 
   - які за  рішенням  суду позбавлені права займати посади в органах  

державної  влади  та  їх  апараті або в органах місцевого  самоврядування 
протягом установленого строку; 

   -  які  у  разі  прийняття  на  службу  в  органи  місцевого самоврядування   
будуть   безпосередньо   підпорядковані  близьким особам. 

7. Для участі в конкурсі подаються документи, передбачені «Порядком 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 
службовців», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 року № 169. 

8. Дата і час проведення іспиту та співбесіди з кандидатами визначаються 
головою конкурсної комісії. 

 


