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Вщ повщ но до статт! 10 Закону УкраУни “Про службу в органах мюцевого 
самоврядування“ Бородянська селищ на рада повщомляе про проведения конкурсу 
на зам щ ення вакантно!' посади :

головного спещ алюта вщдшу з питань публ1чних закуп1вель Бородянсько1 
селищноУ ради.

Терм1н подання документ1в - 30 календарних дн1в з дня опублжування на 
офщш ному сайт1 БородянськоУ селищноУ ради bsr.gov.ua.

Додаткова ш формащ я щодо основних функщ ональних обов’язк1в, розкпру 
та умов оплати пращ  розм1щена на оф1ц1йному сайт! БородянськоУ селищноУ ради 
bsr.gov.ua та надаеться секретарем конкурсноУ KOMicii за адресою: смт Бородянка, 
вул. Центральна,331, каб1нет № 203, з 8-1 до 17-1 години щодня (п ’ятниця -  до 
15.45), KpiM вих1дних дн1в.

Телефони для довщок: 5-22-33

О лександр САХАРУК



о г о л о ш у с т ь с я  к о н к у р с

Вщ повщ но до статп  10 Закону УкраУни «Про службу в органах мюцевого 
самоврядування» Бородянська селищна рада повщомляе про проведения конкурсу 
на зам щ ення вакантно!' посади головного спещ алюта вщдглу з питань 
публ1чних закуш вель БородянськоУ селищноУ ради.

«

O c h o b h i  квал!фжацш ш  вимоги до кандидаНв:
Громадянство УкраУни, вища осв1та не нижче ступеня мапстра, спещалюта, 

за вщ повщ ним професш ним спрямуванням (економ1чна, юридична осв1та), в1льне
волод1ння державною мовою.

Стаж роботи на служб1 в органах мюцевого самоврядування, на посадах 
державно!' служби або досвщ  роботи на посадах пщприемств, у станов та 
оргаш зацш  незалежно вщ форми власност1 не менше 1 року. Досвщ роботи в 
сфер1 публ1чних закуш вель, навчання у сфер1 публ1чних закуш вель (бажано).

Повинен знати Конститущ ю УкраУни; закони УкраУни "Про мюцеве 
самоврядування в УкраУш", "Про службу в органах мюцевого 
самоврядування", "Про державну службу", "Про запобшання корупщУ", шип 
закони УкраУни з питань оргашзащУ та д1яльност1 орган1в мюцевого 
самоврядування, а також законодавство у сфер1 публ1чних закушвель; укази i 
розпорядження Президента УкраУни, постанови Верховно!’ Ради Украши, 
постанови та розпорядження Кабшету MimcTpiB УкраУни, iHmi пщзаконш 
нормативно-правов1 акти; ш струкщ ю  з дш оводства у вщповщному орган i 
м1сцевого самоврядування; правила внутр1шнього трудового розпорядку; правила 
дшового етикету; правила охорони npau,i та протипожежно! безпеки; ochobhI 
програми роботи на комп'ютерь

Згщно з чинним порядком щодо зам щ ення вакантних посад посадових oci6 
м1сцевого самоврядування, конкурсанта складають у письмовш  форм1 юпити на 
знания КонститущУ УкраУни, Закош в УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУш», «Про службу в органах мюцевого самоврядування», «Про запобшання 
корупщ'У», а також законодавства в сфер1 публ1чних закуп1вель.

Терм1н подання докуменДв - 30 календарних дн1в з дня опублжування на 
оф1щйному сайт1 БородянськоУ селищноУ ради bsr.gov.ua.

Для участ1 в конкурс! необхщно подати наступи! документа:
1) заяву про участь у конкура, в якш  зазначаеться про ознайомлення 

заявника i3 встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
службу в органи мюцевого самоврядування та проходження служби в органах 
мюцевого самоврядування згщно з додатком;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з вщ повщ ними додатками;
3) дв1 фотокартки розм1ром 4 x 6  см;
4) Konii докум еш пв про осв1ту, пщ вш цення квал1ф!кац11, присвоения

наукового ступеня або вченого звання;
5) декларащ ю  особи, уповноважено! на виконання функц1й держави або 

мюцевого самоврядування, за минулий piK -  тип -  кандидата на посаду - 
(надаеться у вигляд1 роздрукованого прим1рника заповненоУ декларац1У на 
офщш ному веб-сайт1 НАЗК);



6) письмову заяву, в якш  особа повщомляе, що до не!' не застосовуються 
заборони, визначеш частиною третьою або четвертою CTarri 1 Закону УкраУни 
“Про очищения влади”, та надае згоду на проходження перев1рки та 
оприлюднення вщомостей стосовно неУ вщповщно до зазначеного Закону;

7) кошю першоУ, другоУ сторш ок паспорта громадянина УкраУни, засвщчену 
кадровою службою за мюцем роботи, або разом з оригш алом документа;

8) кош ю вш ськового квитка (для вш ськовослужбовщв або 
вшськовозобов'язаних);

9) кошю документу про повну загальну середню освНу (з додатком), для 
засвщчення та п1дтвердження факту вивчення особою украУнськоУ мови як 
навчального предмета (дисципл!ни), або державного сертифшату про р1вень 
володшня державною мовою (с. 10 Закону УкраУни «Про забезпечення 
функцюнування украУнськоУ мови як державно'У»),

Бородянський селищ ний голова ^ ^  Олександр САХАРУК


