
ОБУХIВСЪКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в\д P,j листопада2021 року м. Обухiв хsэ7Т

Про оголошення конкурсу на замlщення
BaKaHTHoi посади Виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиТвськоТ областi

Вiдповiдно До пункту 20 части ни 4 статт\ 42 Закону УкраТни uПро

мiсцеве самовряДуuu""" в YKpaTHi>>, cTaTTi 10 Закону УкраТни <Про службу в

органах мiсцевого самоврядування)) вiл 07,06,200l J$2493-III, ст, 9, ст, l0

закону Укратни <tlро забезпечення функuiонування укратнськот мови як

о.р*uu"оi> вiд |4.07.2O2l N9 2704-VIII, IIостанови Кабiнетr |ИlHicTpiB 
УкраТни

<l lpo затвердження ГIорялку IIроведення конкурсу на замlщення вакантних

посал державних службовшiв> вiл 15.02.2002 року N l69, наказу

[-Iацiонального агентства УкраТни з питань державноi служби uПро

затвердження Типових професiйно-квалiфiкацiйних характеристик посадових

осiб мiсцевого самоврядування)) вiд 07. 1 1 .2019 N9 203_ l 9, у зв,язку з

наявнiстю вакантноi посади у'tвiддiлi молодi, фiзичнот культури та спорту

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT Ради КиТвськоТ областi о г о л о с и

ти:
1. Конкурс на замiщення вакантноТ посади начаJIьника вlддlлу молод1,

фiзичнот nynoryp" та спорту Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали

китвськот областi.
Вимоги до посади:
- вища ocBiTa вiдповiдного професiйного спрямування за ocBlTНbo -
квалiфiкацiйним piBHеM спецiа.liiст,а, магiстра;

- вiльне володiння лержавною мовою;

- знання законодавства Укратни (конституцiю Укратни, закони

УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, <<Про слуrкбу в органах

мiсцевого самоврядуванняп, uПро запобiгаrlня корупцiТ>, iншi закони УкраТни

з питань органiзацiт та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування>;

- володiння основними навиками роботи на комп'ютерi з

вiдповiдним и програмними засобами,

2. Huuuni""*y вiддiлу органiзаuiйно - кадровоТ роботи Виконавчого

KoMiTeTy ОбухiвсьпЬТ ь,ri.onoT ради КиТвськоТ областi Ларисi АКУСОК довести

змiсТ розпоряДженнЯ дО праuiвникiВ Rиконавчого комi"ге,гу ОбухiвськоТ

MicbkoT ради Китвськот об-lrастi т,а подати повiдомлення про оголошення



конкурсу для розмiщення на офiuiйному веб_сайтi обухiвськот пдiськот ради

КиiвськоТ областi та в газетi <Обухiвськi BicTi>,

з. KoHTpo.1lb за виконанням даного розпорядження
керуючого справами Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ

КиIвськоТ областi BiKTopa РОГОЗУ,

Обухiвський мiський

покласти на
MicbKoT ради

Олександр ЛЕВЧЕНКО

/


