
 
 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

Від 07 квітня  2021  року                                                                               №  125  - ОД 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад виконавчих органів 

Старосалтівської селищної ради Харківської 

області 

    

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

самоврядування»: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Старосалтівської селищної ради 

Харківської області: 

1.1. Головного спеціаліста – бухгалтера сектору  культури і туризму Старосалтівської 

селищної ради . 

1.2. Головного спеціаліста фінансового відділу Старосалтівської  селищної ради . 

2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади згідно додатку 1. 

3. Керуючому справами (секретарю) виконкому Старосалтівського селищної ради 

Бурменку А.В.: 

 - подати для опублікування у районній газеті «Хлібороб» та на офіційному сайті 

громади повідомлення про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади; 

 - забезпечити прийом конкурсних документів від претендентів на заміщення 

вакантної посади до 01.05.2021 року . 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Старосалтівський 

селищний  голова             оригінал підписано                    Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 



 

Додаток 1  
                      

                  До розпорядження селищного голови  

від 07.04.2021 №   125   - ОД   

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 Старосалтівська селищна рада на підставі ст.10 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

головного спеціаліста - бухгалтера сектору культури і туризму та головного спеціаліста 

фінансового відділу. 

  
Вимоги до кандидатів: 
1) Вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста – бухгалтера сектору 

культури і туризму Старосалтівської селищної ради : 

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

відповідного професійного спрямування (за спеціальністю «Бухгалтерський облік та 

аудит»), стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не 

менше 1 року, або стаж роботи в інших сферах не менше 2 років,  обов’язкове досконале 

володіння комп’ютером та державною мовою. 

2) Вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста фінансового відділу: 

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

відповідного  економічного або фінансового спрямування,  стаж роботи за фахом в 

органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року або стаж роботи 

за фахом в інших сферах  не менше 2 років, обов’язкове досконале володіння 

комп’ютером та державною мовою. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого 

самоврядування такі документи: 
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 

встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах 

місцевого самоврядування та проходження служби; 

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 

- подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 

рік за формою, що визначається НАЗК;  

- автобіографію; 



- дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня; 

- копію документа, який посвідчує особу; 

- копію облікової картки платника податків; 

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку; 

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). 

Особи також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, 

досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо). 

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань 

Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також 

 законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу/ сектору. 

Документи подаються в приміщення   Старосалтівської селищної ради до 

01.05.2021 року  за адресою: Харківська область,  смт Старий Салтів, вул. Перемоги 14, 

кабінет головного спеціаліста із роботи з персоналом (І поверх) Писаренко Жанна 

Анатоліївна . 

Додаткова інформація  за телефонами: 6-11-26; 6-12-76. 


