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На iнформацiйний запит щодо надання розпорядження про
призначення на посаду начальника управлiння освiти Коломiець О.г
J\b277-K, виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради повiдомляе
наступне.

Згiдно ст. 19 Констиryцii УкраiЪи органи державноi влади та
орГани мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи зобов'язанi дiяти
лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi
Конституцiею та законами Украlни.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 1 Закону УкраТни кПро доступ до публiчноi
iнформацii> публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була
отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних
Повноважень cBoix обов'язкiв, передбачених чинним законодавством,
або яка Знаходиться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших
розпорядникiв публiчноi iнфЬрмацii, визначених цим Законом.

Статтею 59
УкраiЪи>
СаМоВрядування. ВиконавчиЙ KoMiTeT сiльськоi, селищноТ, MicbKoi,
раЙонноi у MicTi (у разi iT створення) ради в межах cBoix повнова)кень
приймае рiшення. Сiльський, селищний, мiський голова, голова
раЙонноТ у MicTi, районноi, обласноi рuд" в межах cBoix повноважень
видае розпорядженЕя

Закон УкраiЪи uПро доступ до публiчноТ iнформацii> не мiстить
вимог щодо створення розпорядником iнформацii новоi iнформацii за
запитом шJLяхом аналiтичноi роботи або збору даних вiд iнших
розпорядникiв iнформацii.

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради надае копiю
розпорядження мiського голови uпро призначення Коломiсць О.г. на
посаду нач€Lпьника управлiння освiти виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi радиD вiд 01 серпня 201 8 року J\b277-K.

,Щодаток на 1 (одному) аркушi.

Керуючий справами виконавчого KoMiTeTy

,ею 59 Закону УкраiЪи пПро мiсцеве самоврядування в
визначенi акти органiв та посадових осiб мiсцевого
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ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiськоi оълдстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РоЗПоРшЖЕння NЬ 277,к

вiд 01 серпня 2018 року м. Обухiв

Про призначення Коломiець О.Г. на посаду
начшIьника управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42, cTaTTi 59 Закону Украiни кПро
мiсцеве самоврядування в Украiнi>>, ст.ст.10, 14, 15 Закону Украiни <ПрО СЛУЖбУ В

органах мiсцевого самоврядування, ст. 45 Закону Украiни <Про ЗаПОбiГаННЯ

коругrцii>, ст.З2 КодексУ законiВ прО працЮ УкраТнИ та пункту 5 Порядку
проведеннЯ конкурсУ на замiщення вакантних посад державних службовцiв,

затвердЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15.02.2002 року J\ъ169

(з наступними змiнами):
l. Призначити Коломiсць Олену Геннадiiвну на посаду начаJIьника

управлiння освiти виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради з 01 серпня

20l8 рокУ за переведенняМ з посади начаJIьника вiддiлу контролю за дiяльнiстю
навчаJIьНих закладiв ДепартаментУ освiти i науки Киiвськоi обласноi державноi

Пiдстава: особиста заявавiд З 1.07.201 8р.

2. Встановити Коломiець о.г. посадовий оклад згiдно зi штатним розписом.
З. Вiдповiдно до постанови Верховноi Ради УкраiЪи вiд 10 липня 2010 РокУ

J\"9 2488-vIB <Про вiднесення MicTa Обухова Обухiвського району КиiвськоI
областi до категорiт MicT обласного значення) присвоiти Коломiсць оленi
ГеннадiТвнi з 01 серпня 20l8 року 10 ранг посадовоi особи мiсцевоГО

самоврядування у межах 5 категорii посад.
4. Виплачувати Коломiсць О.Г. надбавку за вислугу poKiB у роЗмiРi 20

вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та наявностi стажу

державноi служби станом на 01.08.2018 року _ 1З poKiB 04 мiсяцi.
5. Встановити Коломiсць О.Г. з 01 серпня 2018 року надбавку за

виконання особливо важливоi роботи у розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу з

урахуванням надбавки за ранг посадовоi особи мiсцевого самоврядування та

вислугу poKiB.
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