
Збаразька міська рада оголошує конкурси на заміщення вакантних посад
в управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради. А саме: 

1) головного спеціаліста-інженера з охорони праці - 1 шт. од., головного
спеціаліста-інженера-програміста  -  1  шт.  од.,  головного  спеціаліста  відділу
молоді та спорту - 1 шт. од., головного спеціаліста відділу освіти - 1 шт. од.,
головного спеціаліста-бухгалтера фінансово-господарського відділу- 1 шт. од.,
головного спеціаліста-економіста фінансово-господарського відділу- 2 шт. од.,
головного спеціаліста з питань публічних закупівель фінансово-господарського
відділу - 2 шт. од.,  спеціаліста І категорії-бухгалтера фінансово-господарського
відділу - 10 шт. од.  У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які
мають  вищу  освіту  відповідного  спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним
рівнем  не  нижче  ступеня  бакалавра,  вільно  володіють  державною  мовою.
Вимоги до стажу роботи відсутні. 

2) начальника  фінансово-господарського  відділу-головного  бухгалтера
управління освіти, молоді та спорту - 1 шт. од. У конкурсі можуть взяти участь
громадяни  України,  які  мають  вищу  освіту  відповідного  спрямування  за
освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно
володіють державною мовою. Стаж роботи за фахом на керівних посадах на
службі  в  органах  місцевого  самоврядування,  на  керівних  посадах  державної
служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не
менше 2 років.

Термін  подання  документів  протягом  30  календарних  днів  з  дня
опублікування  даного  оголошення  в  засобах  масової  інформації  (газета
“Народне Слово” 13 січня 2022 року № 2)

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі,  подають  до  конкурсної
комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

-  заяву  про  участь  у  конкурсі,  в  якій  зазначається  про  ознайомлення
заявника із  встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
державну службу та проходження державної служби;

-заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-копії  документів  про  освіту  з  додатками,  підвищення  кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;
копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов'язаних);
довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи,  які  працюють  у  державному  органі,  де  оголошено  конкурс,  і
бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.



Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у
порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Додаткова  інформація  щодо  основних  функціональних  обов'язків,
розміру,  умов оплати  праці  та  переліку  документів  необхідних для  участі  в
конкурсі надається кадровою службою  за адресою: м. Збараж, м-н Франка, 1.
Контактна особа - Батюк Вікторія, телефон для довідок (03550) 2-14-12.


