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порядок
проведення ковктрсу на зачiшення BaI(aHTHllx посад посадовиi осiб iсцевого

самоврядувапвя у сл}экбах, вiддiпах та управлiнпях Micbt.oi ради

загальпi положецня

l. Вiдповiдно до цього Поряд(у проводитьс&коцк}рсвий вiдбiр ва замiщення вакантних
посад посадових осiб мiсцевого с.lмоврrцувшltlя п'rтоi - шосюТ категорiй (далi - конк}?с),
KpiM випадкiв, коли закоIrами Украlяи встшrовлено iвший порядок зlмiценЕя таких посад.

2. Ковкур Еа зЕмiцевня BaKaнTrroi посади посадовоi особи мiсцсвого самоврядуванfiя
повивен забезпечувати констrryцifuiе право piBпoro доступу до служби в оргatнм мiсцевого
самоврядaваяня громалян Украrни.

3.,Щля проведенвя вiдбору кшtдидатiв на замiщевяя вilкllцтних лосад посадових осiб
мiсцевого са оврядування розпорядженням Micbкolo голови у"творюсться конкурсна комiсiя

у скIIадi голови, секретаря i члеuiв KoMicii. Очолюс конкурсну комiсiю секретар MicbKoi рали,
До-складу Kolrк}?cвoi Koмicii входять представники кадровоi та юридичноi слркб, а також
окремих ст}.ктурних пi.чроз,лiлiв MicbKoi ра.чи,

'4. Переведенпя на рiвнозвачпу або пижчу посаду в одному державвому оргztяi. а тaкож
просувФlrrя по службi посадових осiб мiсцевого самоврядуванЕя, якi зараховаяi до кадрового

резерву чи успiшно пройшли стаrrryвання у поряJlку, визЕачеЕому Кабiвегом MiHicTpiB
УкраiЕи, може здiйсЕюватися без коЕк}тсвого вiлбору.

У"ови провелевr, конкурсу

5. Умови проведення ковкурсу до цього Порядку визвачдоться мiським головою, який

призначас на посадИ та звiльняе З посад посадових осiб мiсцевого самоврядування. Рiшеияя
лро проведенЕя коЕк}?су приймаеться мiським головою за нмвпосп вакацпIоi посад,l

посадовоi особи мiсцевого сtмоврядувalявя,

6. ,Що yracTi y_KoнKypci ве допускаIоться особи, якi:

- визtIанr в ycтulяoBJl€IroMy порrцку Еедl€здатяими;
- маютъ судимiсть, що € н€с}мiсною iз зайяяттям посади держalввого службовця;
- у разi прийнягтя ва сJryжбу буд)ть прямо пiдпорядковФri або пiдлеглi близьким особам;

- лозбазлевi пр^ва займати вйповiдЕi посади в устаяовлеIrому законом поряllку на

визначений ,tepMiH:

_ в iliших випад(ах, установJIевих 3tцoнlllvtй. "

7. Особи, якi подаlrи веобхiдяi документи до конкlрсяоi KoMicii виконавчого KoMiTeTy

MicbKoi ради для участi в KoнKypci, е кандiiдатами на зайняття BaKalITEoT посади посадовоi

особи мiсцевого самоврялувапня (далi - кандидати).



8. Конкурс проводиться поетапно:

- публiкачiя оголошення про проведеяЕя KoHK14lcy в пресi або поширення його черз iншi
засоби MacoBoi iнформацii;
- прийом док},r,аеЕтiв вiд осiб, якi бажають взяти участь у KoHK}?ci, та ix попередяiй розгляд
на вiдповiдЕiсть встановленим квмiфiкацiйвим вимогам до вiдповiдного рiвня лосади;
- проведення iспиry та вiдбiр кандидагiв,

Оголошеяня про KoHrcypc

9, ВикоЕавчий KoMiTeT MicbKoi рааи, у разi проведення коякурсу, зобов'я3аяий
опублiкувати оголошсцня про проведенrrя конкурсу в пресi або поширити його через iнmi
офiцiйяi засоби масовоТ iнформацii яе пiзнiше нiж за мiсяць до початку конкурсу та довести
його до вiдома працiвникiв слуrкб, вiддiлiв i управлiпь MicbKoi рали.

l0, В оголошеннi про лроведення конкурсу ловиннi мiсти)ися TaKi вiдомостi:

- Еайменування виковавчого KoMiTeTy Micbкoi ради iз зазЕаченням його мiсцезнаходження,
адреси та EoMepiB телефоЕiв;
- Еазви вакантЕих посад iз зазвачевяям, що додаткова iвформацiя щодо основвих
фуrкцiональних обов'язкiв, розмiру та умов оплати працi надасться кадровою слухбою;
- осповпi вимоги до кalпдидатiв, визначевi згйно з типовими професiйно-квалiфiкаrriйними
хар-актеристиками посад посадових осiб мiсцевого самоврядуваЕня;
- TepMiB прийняття документiв (протягом 30 калепдарних днiв з дня оголошеtitlя про
проведенЕя коЕк)т)су).

В оголошеннi може мiститися додаткова iвформацiя, що не суперечить законодавству про
службу в органах мiсцевого самовряд}вalвня.

прийоvT а розгляд документiв на участь у KoнKypci

]l, Особи. якi бажають взяти участь у KoHKypci. подzlють до коякурсноi Koмicii
виконавчого KoMiтeTy Micbкoi ради TaKi доку!lен ги:

- заяву про участь у KoBKypci, в якiй зазначасться про озцайомленвя змвника iз
вст lовленими зllкоподавством обмежевнями цодо прийвяття на службу в органи мiсцевого
самовряJl)вання та проходr(еЕням служби в оргавах мiсцевого самоврядуваяпя ;
- заIIовнеЕу особову картку (форма П-2 ДС) з вiдповiдвпми додатками;
- дэi фот9картки розмiрм 4 х б см;
- копii докумеятiв про ocBiTy, пИвищення квалiфiкацii, присво€ння вчоного званвя,
присуджепня яацового ступеня;
- копiю докдлента, який посвiдчус особу;
- копiю вiйськового квитка (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаяих);
- довiдку лро допуск до державЕоi тасмницi (у разi його ваявностi).
- децарацiю особи, уповноваженоi на виконання фупкцiй держави або мiсц€вого
сutмоврядуваЕЕяl у порядку, визвачевому Законом Украiяи "Прю запобiганвя корупчii"'.

Особи, якi працюють в Костяятивiвсьrjй мiськiй ралi iбажаlоть взяти 1^lacTb у KoHKypci,
зазяачеяих док}.I\lентiв до змви не додають.

12. Особи можуть под.вати додаткову iяформацiю стосовво cвoci освiти, досвiду
роботи, професiйного рiввя i репугацii (характеристики, рекомеЕдацii, BayKoBi публiкачii
тощо).



13, Заборонясться вимагати вiдомостi та докумевти, поданяя яких не передбачено
заковолавством.

14, Вiддiл з юрпдиiшоi, кадровоi роботи, запобiганЕя та протидii корупцii перевiряс
поданi доку!rеl]ти lta вiдповiднiсть ix встановленим вимогам щодо прийняття на службу в
органи мlсцевого врядування.

l5, Особи. документи я ких не вiдповiдаю l ь встаяов lеним вимоl ам. за рiшенняv t оловл
KoнKypcнoi KoMicii до конкурсу Ее допускаються. про що iM ловiдомляеI.ься секретарем
boHK}T,cHoi KoMiciT з вiдповiдним обфунт}ванням, Якщо кандидаг нaлоляlаг на )час,li УKoHKlpci за дatяих обставин) вjя долускасться др конкурсу! а остаточне рiшення приймаi
конкурсна комiсiя.

16, Поданi докплентИ i матерiалИ коцкурсноi KoMiciT зберiгаються у вiддiлi з
юридцчноi; кадровоi роботи, змобiгапяя та протидiI корупцii.

IIроведепня iспrrry та вiдбiр капдпдатiв

17, Iспит пFюводцться коцкурсвою Koмicicю виконавчоло KoMiTeTy MicbKoi ради, з
метою об'екгцвноi оцiнки зпань i здiбяостей каrrдидатiв на посаду посадових осiб мiсцевого
сzltиоврrцувaurня.

l8. Секретар копк}рсноТ Koмicii за поюджеЕIiям з головою KoнKypcнoi Koмicii визваqае
даry проведепвя iспиту та повiдомrrя€ капдидатiв про мiсце i час його проведецня.

. 19. Пiд час iспиry перевiряються зяанЕя Конституцij Украiви, Закодiв Украiяи ''Про
мrсцеве самовряд/ваяня в yKpatЪi'', пПро сл}хбу в оргalнах мiсцевого
самоврядуваЕвя) та "Про запобiгавня корупцii', а також законодавства з урахувЕlнцям
специфiки ф}rrкцiон!шьпих повнqвФкеЕь вйповИного сцrуктлlного пiдрозлiлу. 

'

20. Порядок проведенця iспиту у слухбах, вiдлйах i управлiннях MicbKoi ради та
перелiк питаць Еа Перевiрку зfiацня зalкоцодaвства з }?,lxyвzttвФ! специфiки ф)лiкцiональних
повноважевь посадових осiб служб, служб, вiддiлiв та управлiнь Micbkoi ради затверджу€ться
мiським головоЮ вйповiдrО до цього ПорялкУ та загмьногО ПОрядgl проведення iспиry
капдидатiв Еа зllмiцеIlня BaKдlTIlEx посад посilдових осiб мiсцевого сашовряryв lЕя у
службах. вiддiлах i лравлiння( MicbKoi ради.

2l_. Кандидiти, якi пе сrлали iспит, не мохуть бути ркомеядовалi кояк}?сltою
комiсiею дrи призначенвя на посаду.

22. Коцк}рсЕа комiсЙ на пiдставi розгляду лодапЕх док},т,{еятiв, резуJьтатiв iспиту та
спiвбесiди з кацдидатами, якi успiшяо сr!пали iспит, на своему засiданвi здiйснюс вiдбiр Ьсiб
ди заЙЕяття вакаяТпих посад посадовиХ осiб мiсцевого самовряlуваяня.

23. Iяшi кдrдидати, якi успiшво ск;l&,Iи iспит, а,,rе не були вйiбранi для .rpnrnu:r"r""
на посади, у разi ix зголи, за рiшеЕfiл,l KoHlq/pcнoi Koмicii мо}кугь бци ркомендованi для
зарахування до кадрового резерву у мiськiй р4дi i протягом року прийвятi на вакалтну
рiввозвачву або цижчу посаду без повторного коЕк}рсу, Яiцо за результатами
конкж,су не вiлiбрано жолноtо з ка]lдидатiв дJIя лризначення на посаду. конк}?сна комiсiя
не може рекомендувати цих кандидатiв до кадрового резерв}.



24, Якщо жоден з кандидатiв не реко;ендований конкурсною комiсi,ю для,,"О""\
B.к,!HJHoI посади, огодошуеться повторппй ковк}?с. \

25. Засiдаяня KoEкypcнoi KoMicii вважаеться правоможвим, якщо на ньому прис}rпli

ве меЕше нiж 2/З ii склад/,

- 
26. Рiшевня KoMicii приймасться бiльшiстю голосiв прис}тнiх на ii засiдаrtнi членiв

кояк}?сяоi KoMiciI. У разi рiвного розпо.чirry голосiв вирiшальЕим с голос голови Koмicii, У
рiшенвi KoMicii, цо подаеться MicbKoMy головi, обов'язково зазначаються пропозичii шоло

призяачеrrЕя коЕкретЕого ка.Едидата на BtlKaяTHy посаду посадовоi особи мiсцевого

самоврядуванвя i визЕачаються кдцидат}?и дu зарахувапвя до кадрового резерву.

27. Засiданпя KoнKypcBoi KoMicii оформ.п'я'сться протоколом, який пiдписуФься BciMa

присупriми ва засiдаriцi члеЕами Koмicii i подасться MicbKoMy головi ве пiзнiше нiж через два

днi пiсля голосуваяня. Кожяий член Koмicii може додати до протоко,ту свою окрему думку.

28. Конкlрсва комiсiя повiдомляс каядидатiв про результати ковкурсу протягом

Tpbox.aHiB пiсля його завершеняя.

З0. РiшеЕIrя про призЕачення на посад/ посадовоi особи мiсцевого самоврядувФlня та
зармува!lня до каJIроsого резерву приймас мiський голова на пiдставi пропозицii KorrKлcHoT

KoMicii протягом мiсяця з дня прийяятт' рiшеввя конкурсяою комiсiсю,

3l. Рiцевня KoEK}?cBoi KoMicii може бlти оскаржеяе MicbKoMy головi протягом тьох
днiв пiсrrя озвайомлевrrя з цим рiшеппяrл.

32. Рiшення
законодавством.

мiського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному

О.I.ЖуравльовКеруючий справаýrи викоIlавчо

Порядок проведенвя кояк}?су Еа
самовр[цувмrrя у слр<ба,ч, вiлдiлах
юриди.пrоl, кадрвоi роботи,

Начальник вiддiлу

посадових осiб мiсцевого

рали розроблений вiллiлом з

А.В.Босва

Б\,9


