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КАМ'ЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА БЕРЕГШСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСТI 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 04-01/10 

Кам'янського сiльського голови Берегiвського району 

вiд 22 лютого 2022 року 
с.Кам'янсъке 

Про оголошення конкурсу 
на замiщення вак.антних посад 

Вiдповiдно до вимог Закону УкраУни "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 15 лютого 2002 р. № 169 "Про затвердження Порядку проведения конкурсу на зам1щения вакантних посад державних службовцiв": 
1. Оголосити конкурс на замiщения вакантноУ посади: - головного спецiалiста сектору соцiального захисту населения Кам'янськоУ сiльськоУ ради; 
2. Умови конкурсу затвердити (додаються). 
З. Для проведения конкурсу утворити конкурсну ком1с1ю зпдно з 

додатком. 

4. Iнформацiю про оголошения конкурсу та умови його проведения опублiкувати на офiцiйному веб-сайтi сiльськоУ ради. 
5. Контроль за виконаниям цього розпоряджения покласти на заступника сiльського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв сiльськоУ 

ради Кузьма Н.В. 
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Сiлъсъкий голова 

\j 

~{QQJ / ~ 
~~ t:: :Е } и 

о., ... 
\~ &>- > / -4 

\ ' ~i ·J ... ::~:-r: ·\j -< 
' .. f" 1,. • f~ ~ -

' . • , , ·r 1-' ·. 

о Станинець 



L 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження сiльського голови 

вiд 22.02.2022 № 04-01/10 

У мови конкурсу 
на замiщення вакантно;· посади головного cneцiшzicma сектору соцiшzьного 

захисту населення Кам 'янськоi' сiльськоi'ради 

Квалiфiкацiйнi вимоги до претендентiв на посаду: 

- громадянин У краi'ни; 
- вища освiта не нижче ступеия бакалавра; 
- без вимог до стажу роботи; 
- вiльне володiния державною мовою. 

Для участi в конкурсi необхiдно подати такi документи: 
- заяву про участь у конкурсi, в якiй зазначаеться про ознайомлення 

заявника iз встановленими законодавством обмеженнями щодо 
прийняття на службу в органах мiсцевого самоврядувания; 

- згоду на збiр та обробку персональних даних; 
- заповнену особову картку форми П 2-ДС; 
- двi фотографii розмiром 4Хбсм; 
- копii документiв про освiту, пiдвищения квалiфiкацii, присвоения 

вченого звания, присуджения наукового ступеия; 

- декларацiю особи, уповноваженоi на виконания функцiй держави або 
мiсцевого самоврядувания за минулий рiк, у порядку, визначеному 
Законом Украiни «Про запобiгания корупцii»; 

- копiю 1,2,11 сторiнок паспорта громадянина Украiни; 
- копiю iдентифiкацiйного коду; 
- копiю вiйськового квитка (для вiйськовослужбовцiв або 

вiйськовозобов 'язаних). 
Строк подачi документiв закiнчуеться протягом 30 календарних днiв з дня опублiкування. 

Додаткова iнформацiя стосовно розмiру та умов оплати працi надасrься спецiалiстом, 
вiдповiдальним за кадрову роботу за адресою: с. Кам'янське, вул. Украiнська, 1, e-mail: 
(kamradal@ukr.net). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження сiлъського голови 

вiд 22.02.2022 № 04-01/10 

конкурсноi' кoмicii' на замiщення вакантно;· посади головного cneцiшzicma 
сектору соцiшzьного захисту населення Кам 'янськоi· сiльськоi'ради 

Андрела 

€вгенiя Iванiвна 

Копии 

Наталiя Василiвна 

Кузьма Наталiя 

Володимирiвна 

Глушко 

Оксана Андрii"вна 

Орос 

Алiна Михайлiвна 

Голова кoмicii 

секретар сiльськоi" ради 

Секретар кoмicii 

керуюча справами ( секретар) виконавчого 
комiтету сiльськоi" ради 

Члени кoмicii 

заступник сiльського голови з питань 

дiяльностi виконавчих органiв сiльськоi" ради 

староста с. Сiльце 

в.о.директора Комунальноi" установи 

«Центр надання соцiальних послуг» 


