
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від_16.07.2020 № 329рг 

               м. Покровськ 

 

Про проведення конкурсу на заміщення   

вакантної посади спеціаліста І категорії 

відділу екології, клімату та енергозбереження 

 

 Відповідно до статті 10 Закону України від 07 червня 2001 № 2493-ІІІ “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”, роз'яснень Головдержслужби України, (лист від 4 червня 

2003р., № 42/3673),  на підставі розпоряджень Красноармійського міського голови від 

16.09.2011  № 240 «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування» та від 10.04.2012 №  98рг “Про 

створення конкурсної комісії, затвердження її складу та Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад посадових осіб Красноармійської міської ради” (зі змінами), 

керуючись статтями 42, 59 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», - 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення  вакантної  посади  спеціаліста І категорії відділу 

екології, клімату та енергозбереження. 

2. В.о.начальника    служби    персоналу   міської   ради  Сіриченко Т.М.  забезпечити  

опублікування оголошення про проведення конкурсу у місцевій регіональній газеті “Маяк”.  

 

 

 

 

В.п.міського голови                О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження  

Покровського міського голови 

 

 

Про проведення конкурсу на заміщення   

вакантної посади спеціаліста І категорії 

відділу екології, клімату та енергозбереження 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:     Службою персоналу міської ради 

 

 

В.о.начальника служби персоналу      

міської ради          Т.Сіриченко  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови        В.Кірієнко 

 

 

В.о.керуючого справами 

виконавчого комітету ради                                                               С.Федоров  

 

 

В.о.начальника відділу юридичного       

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                                                                    А.Іщенко 

  

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями  

громадян  Г.Борисова 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Головному редакторові 

регіональної газети “Маяк” 

Ветошко  О.В. 

 

 

Просимо надрукувати  оголошення наступного змісту:  

 

“Покровська міська рада Донецької області оголошує конкурс на заміщення 2 вакантних посад  

спеціалістів І категорії сектору «Прес-служба» відділу з питань інформаційної та внутрішньої  

політики  міської  ради. 

 

 Вимоги до кандидатів: 

- громадянство України; 

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування; 

- знання української мови; 

- володіння комп’ютером; 

- загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати  такі документи : 

- заяву про участь у конкурсі, 

- заповнену особову картку  (форма П-2ДС), 

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, 

у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” 

- копію паспорта громадянина України, 

- копію документа про освіту, 

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних), 

- дві фотокартки розміром 4х6 см, 

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування 

оголошення про конкурс за адресою :  

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 27. 

 За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов 

оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16. 

 

 

В.п.міського голови         О.Требушкін 

 

Сіриченко Т.М.,  

52-18-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 

 

 

Головному редакторові 

регіональної газети “Маяк” 

Ветошко  О.В. 

 

 

Просимо надрукувати  оголошення наступного змісту:  

 

“Покровська міська рада Донецької області оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади  

головного спеціаліста сектору інформаційних технологій та автоматизованих систем. 

 

 Вимоги до кандидатів: 

- громадянство України; 

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування; 

- знання української мови; 

- впевнене володіння комп’ютером та знання локальних мереж та Інтернет; 

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі 

на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших 

сферах управління не менше 3 років. 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати  такі документи : 

- заяву про участь у конкурсі, 

- заповнену особову картку  (форма П-2ДС), 

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, 

у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” 

- копію паспорта громадянина України, 

- копію документа про освіту, 

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних), 

- дві фотокартки розміром 4х6 см, 

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування 

оголошення про конкурс за адресою :  

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 27. 

 За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов 

оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16. 

 

 

В.п.міського голови         О.Требушкін 
 

Сіриченко Т.М.,  

52-18-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 

 

 

 

 

 

Головному редакторові 

регіональної газети “Маяк” 

Ветошко  О.В. 

 

 

Просимо надрукувати  оголошення наступного змісту:  

 

“ Покровська міська рада Донецької області оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади  

спеціаліста І категорії відділу екології, клімату та енергозбереження. 

 

 Вимоги до кандидатів: 

- громадянство України; 

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування; 

- знання української мови; 

- володіння комп’ютером; 

- без вимог до стажу роботи. 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати  такі документи : 

- заяву про участь у конкурсі, 

- заповнену особову картку  (форма П-2ДС), 

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, 

у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” 

- копію паспорта громадянина України, 

- копію документа про освіту, 

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних), 

- дві фотокартки розміром 4х6 см, 

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування 

оголошення про конкурс за адресою :  

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 27. 

 За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов 

оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16. 

 

 

В.п.міського голови         О.Требушкін 
 

Сіриченко Т.М.,  

52-18-16 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

