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розi]оря,д)fiе[iflя заIишаю за собою,

k:А N,1, -:; l } { к,А, - i; }rз ь к:А рдйо нr{А дЕ рхt;\ВНл ддN4 IHI с. 
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рOзшOря д}кЕння

r rд. itаrт'янка-Бузька x,/ZUal*osk?

lTlr* 0Zo,7il,\i'.t|elllM,ý KOH\KIPC! н{ý
з{l.,|tiulення' },tOca,фi.| НаЧh'tllНUКа
Biddi,ry пp{l,{llr8{},?l} заа|езпеченлtя,
ВЗuемоdii .i pr{|{tцoo.vopпHHu"rylu

0pZaHalwrl, оборонноt mа

3" L]*ктsзрУ рt;ботлt лepc{)Haj:ont

*айтi рай!с.лtlш,пт дЁ,ржавнOТ адмiнiстрацiт ;;
улравлiння F{взrлерхtслркби у Лъвiвськiй та
р(} JlIopi1"1[i$i*, ведеl-tня KOFIKypcj/"

,уtобiлiзоцiйн*l po#,onlH, зппобizанttя
tlt{l вatяв;lе!{lt.dl rыlp,y,ltt,lit {tп{rрапл}|
ys u йtl н н tli d,e g;,l м: rl в н в i ll, l}.l1 i H,i с пвр cl ц i t

Вiдitоr;iiiцО ,lc с:l-.с.г"i9-2_5 Закону, Украiяи кПро державну слу,жбч_>l*лOстаноВlr т.iз,г,ijrlе:i,,, j\4iHic:piB Украiнl.i вiл zs.оз ,2()16-M,r246 uПрu затвердяtенлlя

ПЖЁ;J_,,]|'i""'Л*'.'П' 
KoHK)/pcJv на замiщенi+я вакантних посад держаЁних

i, i-}Г'rl"rtГlСИ*lО KOHI{:YРс на замirцення посади начальника вiддiлу.прав0l]ог{} за(;{эзпеL]еЕiня. взасмодii' з лравоохоронним}{ органами, оборонноТ таlиобi;riзаЦiйг r:i ]]o{5l],j,,,{, заrтобiган{{я та виявlIення кOрупцiТ апарату Кам'янка-
]-i v'] ь {t {_}l' ра й ;_,H1,1; cli,|1*iJ,]KatsHdii. адм i rr i cT:palii Т.

:,'jj;ilEr;,i}]],i,iU'/\{t}3t4 l]рOr]еденця }:онкурсу на замiшення n'r''U,''U,,на,{а"rlьни]{ J ;i iлj{i,,t,,,' ПРа8i_ъ{]{)гО забезлечеIfня, взасддолii :j правоохороннирлli,'ргенами, tl6";ptll't+oi ,га rиобiлiза.цiйноТ роботи, запобiгання та вияtsjlеннякорупuiТ ai]i]}]iiI}1 К,;еlд'янка-Бу,зькоТ paliortHo| державноi адл,riнiсТРацii' згiдно з,:1i)Д}}ткOful.
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Додаток
до розпоряд;кеЕ{ня голс}ви

раионно1 державноТ адмiнiстрацii
вiдt

}г9

2а\7 року

умови
прOЕедення к:онкурсу на замiщення пOсади державноТ слуrкби
категшрiТ <<Б>> - начальника вiддiлу правOвого забезпечення,

взаемодii з lшравоOхоронними органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,

Посадовi обов';;tзо.и

Загальr-ri чг,{ови

- органiзовilс та бере чч;lсl]ь у забезпе,lеliгli

реалiзаrriТ держаRноТ rrpaBoBoT по;lir,лtкрi.

правильного застOсу,вання закоFIода]]с,гва в

раЙоннiЙ .LtержавнiЙ алпriнiстрацiТ та ii с,гр-,,кту,рн}I.ч

rriлрозлiлах:

- здit7tснкlс- правовч ексilертиз\ гI1-.рau-r, о

р о ]tl L) р я рк eti ь I,o j,l ов и р айлерlкад шt i TTi страшiТ :

- оргаFtiзовr,€ роботу. 11ов'язану, з \,lсllадсtiняNl
rоговорiв iконтрактiв). бере },часlь r i"х lliдгоговцi
та здir,jснеttrri заходiв. спряrtOванL{х на виIiOна]ння

договiргtих зобов'язань. забезпе.rеннi захr{с,г}

r,taйHcrBltx прав i законlтих iHTepeciB районноТ
держав iroT адл,r iH iстрашiI:

- органiзовl,с пilет,ел-lзit"rн1, та пOзоr]]lу робг;,гу.
здi йсн*ос l(o н,гроJI ь за ii прtlвелеFi няi\,i :

* :*абе:зпеч\I€ i] у-станоi]ленOп{\. lrotllrJ{kr,,

iIредстав;[ення iн-гересiв райгllлноТ ,iержавнсrl'
;tдлtiнiс rpl.tшij. та iT структl,рних гr i lроз,лi.,,r i в 1,i ; ! ;iil.ч-
,rа iнших t]!pl,aнa:{:

- оргаiIiзову,г взас,ьttljiiкl на тepllтopii' раilог;r
tllэгаtriлt дерiкавнOi викоttавчоТ в"цадрI з с\,ilови\l[{.
ilравоOкорOннt.tми. KoH,гpojlK)tolt[INtIl органа\,lii.
орI,ана}"{и KrcTi.rцii та iншимрt лерiкавниý{i.l
оргаfiа]\{и, rliдгiр tic: м cT,BaIvl I.1. vcTлrioL}tlj\,I1.1.

B;tacHoc l i"органiзrrцiriми рiзrли,ч форшr
сэ6' cj{HlrHt lяN,ll4 грOi\lадяLl l а окрем 11п,{I{ гpol'1адя}{аь{и

YKpaiiHrl для rtрофi.лактики IIpaBо{]opyll]011L.

ll0сиjIоння борtr,гьбlt iз з;iо.лltllгliс,гlо, ltop1,1lltict1,1.

зшtillненlrя закоt{}ltrс]i i правtlлOi,"iядку l+ райоiti, а

гакO}tс lliдBttlt1eнH.lt эфек,гивtrсlс,ii ;{iяльritlсti
l IpaBooxopoft ill4x tlpL,airiB:

- :lаfiезгti.ч-/(] вIlк()нання заI{оi{(_}jJавсгва з i{r4га}iъ



YпtctBtt оl]лаl ],,I l ilral i

Iнформачiя ппо cTpoltolaicTb чи
безстроковiст,ь ilризначення яа
iIосадч

I Iepe;iK док,\,,rl *н:гi в. l-tr;:обхiд]:1их
l.-lя \ часt i R l,.,,)r{{(\ pJl" Ia стр(,к
тх подання

оборонноТ,rа ллобi"riзацiйноТ роботlr" орt,аttiзilвvс_
виконаI{ня завдан ьтерrrторiаль ноТ обороrllл :

- ОРГанiзов1,6 Iшану-ванрrя i з,цiiiснеttня заходiв.
спрямован их }{а cBo€LIacн е проведення л.лобi"ц iзацiТ;

- проводить сlрганiзашiйну, та роз'яслtttlва"цьн\,
робот1;" забезпечl,е здiйсгtерtня заходiв шOло
запобiгаtтня кору,пцiТ:

- забезпечу€ призов громадяr{ на строков\
вiйськовl сл,чяtбч. навчыtьнi (або перевiрtlчнi) та
спецiальнi збс,ри пi;t час л,rобiлiзацiт. реалiзаtiiкl
ПРаВа На осlцiацьно-еколtоп,ti.tttий та соцiальнtl_
правовий захtlст вiriськсlвос;rужбовцiв та осiб.
звi;iытених v заIIас або 1 вiдставкч. .lileHiB Тх cirterI"
а 1,aKOjK ч;rеttiв сir,rеЙ вiЙськсtвослч;tбовtliв. якi
заI,иiIчj]t{ {померли)" пропаIи безвiс,гi. стаци
iнвалiдами пiл час проходження вiйст,ковоТ с"rу,хtбi,r

або поrрапили в пOлон у ходi бoticlBl.Tx

irtэсадовий оклал 5000.00 грн,,
tsис.il,уг_\, lloKiB. надбавка за paнг
слчжбовця

ýризначеt{ня строкоtsе

;riй (вiйrrи)

надбавка :ja

державнOго

вiдгrовi:iно до статгi 25 ЗакOнr, УкраТни ВiЛ
] 0.12.2015 Лl889-VIII кПро Jep}(aвrry. сJI\,)jiб\,)) .l.a

l]орялкл, tIроведення конкурс1" на зайня.ггя fiocail
дерiкавtiоi' слу,_хtби. затверr{женоI,о tlосIат]оRок-)
Кабiнет.; N{iHicTpiB YKpaTHT,l вiд 25.03,20lб N9246.
Особа. яка баrкас взяти yllilcL,b ,v KoнKvpci. псll1ас до
KOHK}JpcHoT Kolricii T,aKi докчlttенl,и:

i ) копirо llac t].JpT,a_ г ро]\,Iадянина УкраТн l.t 
"

2) гli{сь}довy зая]]у llpo .\,част,ь ), KtlHKvpci i:,;

зазначеýнrl,\t ocHoBIIljX _\!0т,ивiв лtl зайнягтя ]10садt.t

дер)riавI]оТ слl,жбlт. l]o _sкOТ jtoда{.,гься резк}]\,iе J,

довiльт;iй форлri:

3) пlrcblloвy зtlяву, в якiii ttовiдом;lл(]. lLlo ,1tl IleT ttc
застосовчються забtlроtil,t" вtтзглачленi час,гtli-]0i.(.)
-гре,гьоiо або че,гвсрт,Oло с,гсtггi 1 Заttсltлу УкраТrrи
<l1po очищеннrl вла/{лt))" T,it надо€, зi,оl{ч Ilil
iiроходження перелзiркtt Ia на оtlри.]I}с}i{t{еl]iiя
лзiдсlлчtоr.lтей c,Tocr;Brtil глеТ вiдl rовiлно ilо :]a:jllaLiel{{)l.о
llaKoнy або KorliK) довiдriи Bc,гitHOtJ_lteHoT tPopMlt I|p0

резyJIьтати такоТ lrepeBipKlt:

-*) rtоп ilo (копil') дOкуil{ен r а ( j loк), м е r tтiB ) t, i1lll l_rr: Hi,l,,,, :

5) запtlвнену особову картку Bc,I,aHOBJIeIttlI,0 :]разi(it:

1_,i) лекл apai{ito особрI, y$O?HoBalKc-iloi' F{il BLl ко Hatt { i,ч



fiaTa, час i ляiл;lде ]проведе+rня

конкурсу

OcBiT;r

fiосвiд trзоботlа

В олод;ilтtтя дер]фiавноtо
мовок][

OcBiTa

Знан+tlт зrtх(OнOлаItOтIiа

ф},нкцi й дер}кавtl абr-l rliсцевого са\4оI]ря/:I\/ваitltя. за
2t}16 piK

Строк l]оланI{я;l0к)/r\{0нгiв - l5 Ka;tetljtapниx jlнiB :j

дшя опрLIл}OдненI-Iя iгrформаrliТ пр0 проведенr{rl
конк},рсу, (до 1 8.00 год. 29.0З.201 7)

05,04.20i 7. 1] год. 00 хв..

зал засiдань Kaп,l' янка-БчзькоТ райсlrrноТ лсрлtавt-tоТ
алrliттiстрацiТ. r,t,Капt'янка-Бузька" вч-ц"Незаitелt-
нос,гi" j7" каб.28

tr-раблrнська [{адiя Михайлiвr+а.

виIца ocBiTa ступеня не нижче спецiалiста, плагiс,гра

лосвiд рсlботи нд Ilосадах j{epH(aBiIOT c:tvяtСjpT

категорit"t <<Б>) "Iи кВ> абсl ;lосвiд сл,чтсби в 0рга}rах
мiсttевого са\{оврядvвання. абсl досвiд роботи на
керiвних пOсадtlх пiдлриспtсr-в" \,c.T.alIloR ,га

орг;tнiзацiй незалежн0 Bi; фtlрлrи B,TacHclc.ri itc
},Iенше одного рок},

Bi:r ьне Btl,1t о7ц i гttля,, {epildatsH otc }{овок)

q.-'пецiа-rьнi пимоги

освiз-ir IJtli I ia l,alii,.-ti :jiIatlb <l Гlра Bc,l> с, J,_\/ гl eI{ar н е
i{и].h:[-iе спецiлric"ra" rTa t,ic,T ра

КOrt,J,гцlr,r,;, \/KpaTTlrl. Заксrнлl }rKp;;iHl,r;,<ii;эti
.i,,.]piiti[titjv слl кбt,l:" <lIpo :;аtlilбiганilit Kttpi tit{ii.li.
<ilPO рlj6:цевi дер;itавrli aдr.lillicTpaltiTli" чi liэо
Кабiнет, MiHil"-rpiB УкраТни,>" кIIро ценграtьнi
оDганIt виконitвчоТ в;tа;iи>. KIlpo а2lмiнiсrративн1
lloc",lyI,и). <<I1ро зверненl"lя IроN{адян>. <lIpo дOстуll
,1о iry,б.riчноТ iнфорvtацiТl>. <ilpo заса/{лt запобit-;tнtlя
,i,a пpol l{/lii лисrс;lr.tпtirлаrtii в YKpaTrli>
Закон }/r.paiH1.1 <<Гlро оренд} зg;t,l,,ti>

Зак,эu УкраТни <[ Ipo вiйськ<lвлlй обtlв"я:зок i

вiйськсrву, (l"Il\, жб\, ))

llrliзвиr:iе. itt"я ,_а ll{J батьковi.
НОМеР ТеЛеt}ОНУ 

11 ,.iap:'] тел. (0325 4)2з|65.е-mаil: kam-buz.org@bigmir.net.електронноТ шгэtлт,1.1 ос]оби, яка
нада€ дOдатксву iнфоllмацirо з
питань провецення конкурсу

Еiиl.tоr,лt до tiрофесiйноТ ко\{петент,нос гi

Загальнi tsиlI0гLt

З tТрофес,iйнiчи,гехнiчнi
зпаЕlrrл

Спрцi;l;lыrиfi досlлiд
робо,r,и

лгlсвiл роботtт за фахслr I{e \,tetltпc одноI,tl р()к},



{

Знагtttl;. 0\, l{асld]ili,\;

iнфоiэlr,tацiйнllх
T'exHK:r"rirll,ili

Особи,;:тiсl+i якосгi

Керiвник апараry
районноi дерл(аЕноI алмiнiстрацii

вuiння використовчвати комп'lотерне облаitнання
та програмне забезпечення. офiснч тexHiKl,

]) вмiттtlя обгрчнтов\вати власну лозицiю:
2) вмiнi:я вирiш1,.вати кол,Iплекснi завдання;
j l з:атнiсть на,lагоJiIiчвати спiвпрачкl т,а

llapTн epcbic1, взасмодiкэ :

-tr) здатrliсть пiлтримvвати зпцirти .i,a rrрацюi]ати з

реакuiсто на HI4x:

5) вл,riння органiзувати i контролIовати роботr..:
6) впriння працювати I] стресових ситчаrtiях.

Л.П. Височанська

*


