ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 17.01.2019 р. № 104-О
Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантної посади

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від
15.02.2002р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців» зі змінами, керуючись
частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади у департаменті
архітектури та містобудування міської ради:
- заступника директора департаменту - 1 посада.
2. До участі в конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам
конкурсу:
- наявність громадянства України;
- наявність повної вищої архітектурної або будівельної освіти;
- вільне володіння українською мовою;
-знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування,
Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про основи
містобудування», вимог ДБН - державних будівельних норм та інших
нормативних документів;
- досвід роботи в органах місцевого самоврядування або державної служби
на керівних посадах не менше 3-ох років у сфері містобудування та
архітектури;
- професійні навички: володіння комп'ютерними програмами ArchiCAD,
AutoCAD.
3. Повідомлення про оголошення конкурсу подати для опублікування у
«Вінницькій газеті», згідно з додатком.
4. Секретарю конкурсної комісії по проведенню конкурсів на заміщення
вакантних посад міської ради забезпечити прийом кадрових документів від

претендентів на заміщення вакантної посади протягом 30-ти календарних днів
з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу в газеті.
5. Департаменту кадрової політики міської ради розмістити оголошення
про заміщення вакантних посад на сайті Вінницької міської ради, згідно з
додатками.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до розпорядження міського голови
від 17.01.2019 р. № 104-О

«Виконавчий комітет Вінницької міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади у Департаменті архітектури та містобудування
міської ради:
- заступника директора департаменту – 1 посада.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
- наявність повної вищої архітектурної або будівельної освіти;
- вільне володіння українською мовою;
- знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування,
Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про основи
містобудування», вимог ДБН - державних будівельних норм та інших
нормативних документів;
- досвід роботи в органах місцевого самоврядування або державної служби
на керівних посадах не менше 3-ох років у сфері містобудування та
архітектури;
- професійні навички: володіння комп'ютерними програмами ArchiCAD,
AutoCAD».
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня
опублікування оголошення.
Довідки за телефоном: 67-23-65, 67-21-55, 59-53-71».

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

Департамент кадрової політики міської ради
Григор’єва Наталія Олександрівна
Головний спеціаліст відділу кадрової роботи з питань служби в органах
місцевого самоврядування

