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Вiдrrсiвi;-iпО J0' ст.с,г. 19-25 ЗаконУ УкраТнИ <ПрО дерп\авн\ слl,iкбv>:,

постанови Кабiнещ' l4iHicTpiB УкраТни вiд 25.0З.20|6 ]ф246 <Про затвердх{ення

ГiсlрялкУ Гli,0'}еЩСННя конкурс}| на заъцiщення вакантних посад державних

службовцiвr;,:
-1 . {)i,,l,.ltclcи,il,r fioнK,ypc на заt titцення посади адмiнiстратора вiДдiЛi'

надання a;-,1,1ilHic"l1}i]l]ItBH}lX посjlYг Каьц'янка-БузькоТ palioHHoТ лерiкавноi

адмiнiстр;LшiТ.

2, ljia гве-гi_цl.t,il,t у\,lови прOведення конкурсу на замlшення пOсади

;лдь,riнiс1рЕiт,fl{]!ii вi:t,цilt1l цадання адпtiнiстративних IIосл},г Кам'янка_БчзькоТ

оа iio н гlоl li е1 i;,ý. i1Bн,:l ii rt пt цi Hi gTilarliТ згi дlло з дOдатком.

районноТ дерхdавно;з" Сr:ктiэрУ iloбoTlr з fiерсОнадоМ апаратУ раионноi. дер)rtавнL}i

адлчлiнiстРаiлiТ 1Й.Гlru6"п.rоа) забезпечити 0цри,'юднення на офiцiйному веб-

N4iiкреl,iон;l.пьнс
областях даI{ого

лiд t\,l{, ];1 I { к,,\-Е; узък:л рд.Йон нА дЕрх{лвнл лдN4Iш стрдцI Я

]рOзш ОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

'Пryч 
..P_/?F?

lzpo {}Z{.,1.7i!i\Li|.|,e|lt'iJtt K{7fllK"},pC;}, {iet

заллiлцення поеuёл.l lлdлаiнiсmраrпора

вiddiлу нudання аdлаiнiсrпрвrиuвн1,1х

послуZ 1,1ttitон,rl,глl' dерэtсавноi

udлliнiсmрацit

i:айтi pai;ttltlt,t,oi ;LrpжaBInOT адмiнlст"рацiТ та г{ерелачу у
ynpru,-,i"r,ll !.,ilзц;1*llн,lс;r1,,чtблi у Львiвськiii та Закарпатськiй

розIlорял?iitj i i]:i гi Iit,1"]ylajg ТIРtЭВеДенi{я кOнкYрсч,

4. h'-t.r lзllliоliаtiriя}4 розilоряд}{iення заIишак) за собоiо"

х" l р в/ак -а в// 7

Ъ о\*-*:
ý,;jОs6з4Ъ,\tратнъl

В.I.Кирилллч



fdодаток
д0 розпорядження голови

раЙонноi' лержавнOТ адмiн icTpali,iT

Bi;l
ль

201"| poк.l

Загшьнi :{N{oBpI

- надас суб'скт,аr,l звернень

консу,;rыгацiТ шодо вимог та

алlri rricTpaI}{BEillx по с"ц},г:

iнфорп,rаrrirс ,l a

порядку над;t}lня

* гtрtлliш,tас вiд с,чб'сктiв звернень :]аяви rlpc)

надаi]ня певнrэт адмiнiстративtit,lт ПОС;i}'Т't]{ 
,Iа

локуплентiв. необхiдгtl,tх ]1пя llадаIlня

uдп,iпiоrра:гl,лвноТ послчги" здiйснrос Тх peccTpatlirrl

та 1l0да€] док\,]\Iенти (Тх rtoпiT) вi,-tповi:tl;и^,i

cl,б"cttT,al't riаданНя а;iп,tiлliс,граl,р]вних II0L]j]\,Г ili)

пiзнirше HacTYllHOI,o рrrбочого дня tliсля lr,

отрL]\,{ання з дO,грI]N{анняl,t виN,tOt, Закону, YKpaTHt,i

<I[po захисл гiерсOнальних дан t,lx)):

- rrриймас вiд суб'скта господарювання або

уllоRtIOваяtеноТ ниlt,t особлI заяRI] IIро о,iIер}каFli,tя

(тrереоф,эрмJlеtтнfl" одер)itаFlНя дуб,liкаl,l,

хi1\,Jt Ё-]i}зi lн я),л,rэ к_члл ен,гrt j lOзв i"ц t, tttl го хар а $ ге р\ :

,- Bi.ijlat_ itOKтMei]Tи до:tвi.libtlоI,() Kapaк,lеру"

- Bi.{jia€] або забезшеr'луг наjiси"l;ii{т]Я lt9pe]] засобtа

llоtlrТOВСjГO зts' ЯЗКУ ;'r'ý' gii{'aý{ ЗВерr]е!lь }]ез\,jtьl,а l iп

i:]аДаt{{iя л.дмiiliс,rрfll 1.1I]F{i,lX t!{)сл\ { (\, 'i'{]ýl'v Ll[1C"ii

. : nлf!,tll i ,,ц(IilIт I'\ll l !(l;

ptIrIeirI]я lipU i;tд\{с}В\' В За,:l0во-п*лнi ,j8rlt1,[i cr,б't ttl ll

,rualrn*,rr-,nj. ловiJtit;*цjiяt] пр0 l,tciKJtl,tBicl,b о,гр[,lN,lttlлЁ-1,1

адl:,ti tliгт pit гlIв1l [ix l l0c.r Iy I " офоirьt;i еrlих с,чб 
" cK,l,;l\l i,i

}JiI; ial I I I я адмt iHi стр ilгI4 Btil{ х tl о с jI ! г :

* lrрl,алtiзацiйнti забезtlеtл\/L }tli;lання

;rд l,t irri С т paTtlвHtlx П0 с,л)/t, су,б' cKl,aM и Тх нtrлаt t tllt :

- з;liйсню€ контроль з,! лOдер;кання\,t счб^ск,гаь,tи

I] aдail ttri аi tлr i нi с:,гра1,11вtI}1х пOсJ l)/г стlrtl lсilз р(),] l jl я, l}"

ilпраl] т а riрлtйняrтя piilteHb

пt-лсitjtоtзиti o}t"тlад

l}I4cjlyl / pclKiB,

с:,lух<бовця

умови
прOведення к{:онкурсу на замiщення посади державноi служби

ка,тегорii <<В>> - адмiнiстратора
вiд,цiлу надання адмiнiстративних послуг

кам о янк:а-Бузькоi районноi державнот адмiнiстрацii

I ioca:roBi с}б,,) it' ],Iзdtrl

Уморц оплir{}{ IIращi



lнфорпrаr:iяL гlэ,_-l, СТРСli,:СtlЗiс,гь ч1,1 прIlзначеriня строкове

безстроков]с: ь, .iплlз}]ачення яа

посаjI},

I{epe,lriK j.iоlt'\,'\tt]Hl'iB. л-l,эобхiд]{I,J},, вiдповiдно л0 cTaTTi 25 Закону УкраТни I]1,j]

дл,я Yltag.гi в к.tiг{jt,i,рс]- га стрOк 10.12.2015 j{9889-Vlil KIlpo ;tep}KaBt{)l слчжбч> ,lii

Тхполанняllорядкl.ilроВеДеннякоЕlкУрС).назайнЯ.tl-яПос'|Д
лерlкавноТ слу,жби, затвердженог0 пOcтaнOBOIL)

Кuбiпu,г1, h4iнibTpiB УкраТни вiд 25,0З,2016 N92,}6,

особа" яка бажас взяти ччасть }, KOFlKypci- подаt, ,to

коНкурсноТ Kor,lic iT TaKi jtокул{ен,гI4 :

1 ) копiкл ilасfiорта грON{адянина УкраТгllл:

2) пilсьýtоt}у заявv гIро,Yчасть у KorrKypci iз

зазi{аченtляlI осitовник мотивiв дt-l зейнятгя посад1,1

дерх{авноТ с.:цyiкби, до якоТ дс,l;tа(_,тьс-я резю\,Iе },

jtrовiлыriй форь,li;

_i) письп,rову заяв_Y, в якiй повiдопtrя€, lцо ftl неТ не

застосовY}оl,ься заборони. в1lзнаTенi частt,lнокl

l]ретьо}о або четвергоlо с,i,а,ггi 1 Закону УкраТни

<l1po очиш{еFIIfrI вJlади)), Та нада€ згоду }Ja

глроходженЕIя rлеревiрки ,га оприj{IодЕiення

uiдпrr.)aТaйt стосовно неТ вiдповi;lно,iо,JазначеI{оi,0

ЗаконЧ або когtitс-l довiдкtл л]стаF{оR,IIеноТ форми ttptl

},)ез\,r] ы,атl,л т акоТ перевiркlа;

4) копiltl (KorriT) дOкумента (локl,л,тентiв) про ocBil1:

5) загtовнену особову кар],ку вс-га}IовjlенOго зра:Jitа:

О) лекларацiю особи, уllовt{Oваженол ila вlаконilнl;я

функuiй держi}вl{ або л,riсцевого саý{овряд|,{влt{li,l, за

20lr,: plK

{-Tpoic il(lj{aj tttЯ i{OKY \4 енТiгл - i 5..ка;rе ri_царн lI i,tt t iтз _l

Jijя О]tРИittОДНеЕlНя iнфорьяашiТ прt] IIрове,l{синfi

iiL}г{K,i рс), l.лсл 1 8,00 год, 29,03,20 1 7 )

,}]ar.*. Чljtс i i,lic:;it [iР|)ЕtеДеt{ня ii,+.04"2017, 11 r,cl:l. ()t] хв",

t:o:iК.i}"]cL/ .;rur заr:iдань ]:{itлц"яНttii-Ьr,зькОi paii(}iiН[)T lcpэttllBHtri

алl,,riнiс,граuiТ" л,t.Кпьt'яt,tка-Бузька, вч"п,liе,за;iеilt-

t;oc;i. -,,:. l;аб.]8

llр!звишiс. i,,l",ll, 'Ii} l;t.i бaT:bKrlBi. i-рабигrсьriа [iадiя l\4ихаt]tлiвна"

,,,]nn*P lerli:,ii]i}]1\i гtl адреса гел. iOЗi254)2з 165, e-n"rail: kа,lп-lэuz.оrg(аlЬigпrir,lrеt,

drlЁк,lр()ti}]qлi tl,,lt,,t,t,l,lсtlбh, яка

ll?t, [il( .rt(tj{i:1 t Hl,}i:i\, rtttlэo;lir,lГtllito Э

1 ll{ !'itlib lIГ(}l,ý{-],lL:}ltllt l,:,,:HKyPCy

[i}чн,rсl г1,1 .rio ltрrrфесiйrrоi компстентнtlс,гi

l] al,a:lb rli i]и]чI 0 I,,и

виi{tа ocBiTa стуленя не IlI,iNiчс N,lojlоittilоi,tr

бака,тавра або бака;lа вра
0cBiгa
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Досвjд рсlботrt

Вo;цclдl.i+ i,l я ]еlз ]кавноrо

]\,{ов()]{]

()cBi"T,;r

Знаiлпя зil к 0Ё0.1tl}flгва

Профс:i',iilllj чи r-ехнiчнi
:]1laH]Iji

Спел ia"Tt tlий ,цiэс:lзill

робоr-л:

З нан l-i ll {:,\] 1,1 ,} - lj r] },

iHфopl,raLiiГtHlix
т eXHr_r;ll ll',il'т

Особ ис,г i :lti яttг,стi

KepiBH и к i]i ] ]i ::1 |tl,:t,],"y

р it й о н Hor i], е ii] jl{i::а, Eil н {itT alt lv,я i нit :т;эа иiТ

без вriritlг ,llrэ цосвiду роботи

Bi:rbHe во:iодiння дер}кавн0lо Moвo}t)

сtlецizг, ьгt i вttпqrli,и

без ctleцiапьних BI{N,{0г

I(oHcTllT,vrriя УкраТни. Закони УкраТни: кПрс
jIepiк:atsH\, сл},жбч))" <Про запобiгання корr,пцiТ>>:

<<[Ipo мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiТ>. <Про

Кабiне,Г }rliHicTpiB YKpaTHll>, <Прсl пен,гральнi

органлI вtIкOнаi]чоТ влали>l. <IIро адп,riнiстративt;i

It с}сjl}/г i.t ). <I lpo зLrернення грON{адян>. KI Тро лL\с,г}l гi

,Itl п},б,riчноТ iнфорrцацiТ>>. <Про засади запобiгання

та протиiliТ дискримiнацiТ в YKpaTHi>

Закон }/краТни <Про алмiнiстратtлвнi l]ос,]\,ги))

без спешiальних вимог

Bl,t i ннЯ використову вати коплп'к,l,ге р н е об"ц адн ання

та лрограмне забезпечення- офiсну TexHiK1,

l ) BMi rt ня вирirrrуват,и кONIIшIекс Hi за B:ia н ttя :

2) вмiнriя ефективнсlТ коорлинацiТ з iнtшttми:

З) здатнiсть llрийп,tаt,л,я :зшtiни та злtiнt<lватись:

4) орiснтаl{iя иа обслуговliвання.

л.Ш. Височанська


