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№

Про оголошення конкурсного відбору
представників громадських об'єднань до складу
конкурсної комісії Городенківської районної
державної адміністрації по відбору кандидатів
на зайняття вакантних посад державних службовців

і

•'

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 27 Закону
України від 10.12.2015 року № 889-УІІІ "Про державну службу" та Порядку
обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій
з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом
Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016
№76:
1.
Оголосити конкурсний відбір серед представників громадських
об'єднань до складу конкурсної комісії районної державної адміністрації по
відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців.
2. Визначити умови проведення конкурсного відбору серед
представників громадських об'єднань до складу конкурсної комісії районної
державної адміністрації по відбору кандидатів на зайняття вакантйих посад
державних службовців (додається).
3. Відділу юридичної та кадрової роботи апарату районної державної
адміністрації (Л.Плаксій) подати на офіційний веб-сайт районної державної
адміністрації оголошення про проведення зазначеного конкурсного відбору.
4. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату районної
державної адміністрації (В.Мукан) розмістити це розпорядження
райдержадміністрації.
5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
юридичної та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
6.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Степана Михайлюка.

Голова районної
державної адміністрації

Роман Жичищ>кий

Затверджено
розпорядження районної
державної адміністрації
від
№ 4& Э
УМОВИ
проведення конкурсного відбору серед представників
громадських об’єднань до складу конкурсної комісії районної
державної адміністрації по відбору на зайняття вакантних посад
державних службовців
(78100, м.Городенка, вул.І.Богуна, 11)

Дата та місце
проведення відбору
представників
громадських
об’єднань до складу
конкурсної комісії •
Вимоги до
громадських
об’єднань, які
мають право
висувати кандидатів
для включення до
складу конкурсної
комісії

Вимоги до
кандидата від
громадського
об’єднання для
включення до
складу конкурсної
Комісії

Загальні умови
26 грудня 2017 року, початок о 11.00 год., за
адресою: 78100, Івано-Франківська обл..,
м.Городенка, вул.. І.Богуна,11

- наявність державної реєстрації громадського
об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня
оприлюднення повідомлення про проведення
відбору представників громадських об’єднань до
складу Конкурсної комісії;
^
- наявність статусу юридичної особи;
- провадження статутної діяльності, пов’язаної із
сферою розвитку державної служби, державного
управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із
діяльністю органу) або управління людськими
ресурсами, сприяння упровадженню принципів
належного врядування за період не менш як 12
місяців до дня подання заяви.
1) наявність громадянства України;
2) наявність вищої освіти за освітнім ступенем
магістра;
3) наявність загального стажу роботи не менше
семи років;
4) наявність досвіду роботи на посадах державної
служби та/або в органах місцевого самоврядування
та/або досвіду роботи на керівних посадах в
організаціях, установах і на підприємствах
незалежно від організаційно-правової форми та
форми власності не менше трьох років та/або

належного врядування за період не менш як 12
місяців до дня подання заяви;
- документи та інші матеріали, що підтверджують
досвід роботи у сфері розвитку державної служби,
державного управління (у тому числі у сфері, що
пов’язана із діяльністю органу) або управління
людськими ресурсами, сприяння упровадженню
принципів належного врядування протягом не менш
як 12 місяців.
Відповідність досвіду роботи громадського
об’єднання вимогам, визначеним Порядком обрання
представників громадських об’єднань до складу
конкурсної комісій з відбору осіб на зайняття посад
державної служби, затвердженими наказом
Національного агентства України з питань
державної служби від 12 квітня 2016 року №76,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України ЗО
травня 2016 року за № 786/289156, не може
доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо)
третіх осіб про наявність такого досвіду.
і
Документи, які подаються громадським
об’єднанням щодо кандидата:
1) рішення керівного органу (для громадського
об’єднання) про висування кандидата до складу
Конкурсної комісії;
2) заява кандидата про згоду на участь у роботі
Конкурсної комісії та згода на обробку
персональних даних відповідно до законодавства;
3) копія паспорта громадянина України
кандидата;
4) автобіографія кандидата, в якій зазначаються
прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності),
число, місяць, рік народження, громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду,
місце роботи, громадську діяльність (у тому числі
на виборних посадах), членство у політичних
партіях (у тому числі в минулому), відомості про
наявність чи відсутність судимості, контактний
номер телефону та адреса електронної пошти;
5) копія (копії) документа (документів) про
освіту;
6) мотиваційний лист кандидата, в якому
зазначаються особисті підстави для участі у роботі
Конкурсної комісії, а також повідомляється адреса

електронної пошти для надсилання повідомлень
державним органом.
о
Поштова адреса та
адреса електронної
пошти, на які
надсилаються
документи
громадських
об’єднань та їх
кандидатів

поштова адреса: 78100, Івано - Франківська
область, м.Городенка, вул.І.Богуна, 11 з поміткою
"Комітет з конкурсного відбору представників
громадських об'єднань до складу Конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад
державної
служби
у
Городенківській
райдержадміиістрації».
електронна адреса: kadrv horodenka(o),i.ua з
темою
"Комітет
з
конкурсного
відбору
представників громадських об'єднань до складу
Конкурсної комісії з проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад державної служби у
Городенківській райдержадміністрації».
*

Документи щодо кандидатів надсилаються у
паперовому вигляді на зазначену поштову адресу в
електронному вигляді (сканованими у форматі pdf)
на зазначену адресу електронної пошти.
Прізвище, ім’я та по Войтович Ілона Вікторівна -головний спеціаліст
батькові,
відділу юридичної та кадрової роботи апарату
найменування
райдержадміністрації тел..: (03430) 2-84-96,
e-mail: kadry_horodenka@i.ua
посади, номер
телефону та адреса
електронної пошти
особи, яка надає
t
додаткову
інформацію з
питань проведення
відбору
представників
громадських
об’єднань до складу •
конкурсних комісій

Керівник апарату районної
державної адміністрації

к

Степан Михайлюк
і

