
 
 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

Від 03 лютого  2021  року                                                                               №  50 - ОД 

 

Про внесення змін до розпорядження 

селищного  голови   від  27  січня  2021 року  

№ 44-ОД  

    

Відповідно до ст. 10 до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», з метою якісного забезпечення діяльності селищної ради: 

1. Внести зміни до розпорядження селищного голови від 27 січня 2021 року 

«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Старосалтівської селищної 

ради Харківської області», а саме:  

1.1. пп.1.1 п.1 викласти в наступній редакції: «Спеціаліста І категорії 

(архітектора)  відділу земельних ресурсів, ЖКГ, містобудування та 

архітектури»; 

1.2. пп.1.3 п.1 викласти в наступній редакції: «Спеціаліста І категорії відділу 

соціального захисту населення»; 

1.3. п.1 додати пп.1.4 наступного змісту: «Спеціаліста І категорії (бухгалтера) 

відділу соціального захисту населення». 

2. Внести зміни у Додаток до розпорядження селищного голови від 27 січня 

2021 року «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Старосалтівської 

селищної ради Харківської області», а саме:  

 2.1. викласти п.1 Додатку до розпорядження селищного голови від 27 січня 2021 

року №44-ОД  у наступній редакції: 

«1) Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста І категорії (архітектора) відділу 

земельних ресурсів, ЖКГ, містобудування та архітектури: 

Освіта повна вища за освітньо – кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр» 

відповідного професійного спрямування (вища архітектурна освіта), стаж роботи на 

службі в органах місцевого самоврядування та державній службі або досвід роботи на 



посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 

року, обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою»; 

2.2. викласти п.3 Додатку до розпорядження селищного голови від 27 січня 2021 

року №44-ОД  у наступній редакції: 

«3) Вимоги до кандидатів  на посаду спеціаліста І категорії (бухгалтера) відділу 

соціального захисту населення: 

Освіта повна вища за освітньо – кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр» 

відповідного професійного спрямування (бухгалтерський облік та аудит, економіка 

підприємства), стаж роботи за фахом, обов’язкове досконале володіння комп’ютером та 

державною мовою». 

3. Керуючому справами (секретарю) виконкому Старосалтівського селищної 

ради Бурменку А.В. подати вказані зміни до розпорядження селищного голови від 27 

січня 2021 року «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

Старосалтівської селищної ради Харківської області» для опублікування у районній газеті 

«Хлібороб» та на офіційному сайті громади.  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

         

         Старосалтівський  селищний  голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 


