
 

                                                                                
                                                        УКРАЇНА 

Бурштинськаміська рада 

Івано-Франківськоїобласті 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

Від 16.08.2019                                             м.Бурштин                                               № 517 
 

 
Про проведення конкурсу 

на заміщення вакантної посади 

спеціаліста І категорії сектору  

містобудування і архітектури 

 

 

 

        Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 

“Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців», розпорядженням міського голови №46/1-р від 16.03.2016року 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування», рішенням міської ради від 31.05.2016 року № 

07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради  

та її виконавчих органів»: 

 

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

містобудування і архітектури (додається). 

 

         2.Контроль за виконанням данного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                     Володимир Гулик 

 

 
 

 

 



 
 
                                                                                                  Додаток  

                                                                                                  до розпорядження  

                                                                                                  від 16.08.2019 № 517 

  

 

 

«Виконавчий комітет Бурштинської міської ради оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади:  

           Спеціаліст І категорії сектору містобудування і архітектури 

- громадянство України; 

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування  за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

- без вимог до стажу роботи. 

Особи, які бажають взяти участь у заміщенні вакантних посад подають такі 

документи: 

 - заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про ознайомлення  заявника 

із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на  службу в органи 

місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;  

 - заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними додатками;  

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;  

 - копії   документів   про   освіту,  підвищення  кваліфікації, присвоєння   

наукового  ступеня  або  вченого  звання;  

  - електронну декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про запобігання 

корупції"; 

 - копію документа, який посвідчує особу; 

 - медичну довідку про стан здоров’я за формою № 133/o , затвердженою Наказом 

МОЗ України; 

 - копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). 

 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування 

оголошення. 

Подавати заяву  та інші документи, а також отримати додаткову інформацію за 

адресою :  

м.Бурштин 

вул.С.Стрільців,4  

каб. № 19 

тел.45-758 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


