
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

 

Фонтанська сільська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад 

посадових осіб Фонтанської сільської ради: 
- Спеціаліст І категорії відділу земельних відносин; 

- Адміністратор ЦНАП; 

- Адміністратор ЦНАП; 

- Адміністратор ЦНАП; 

- Адміністратор ЦНАП; 

- Спеціаліст І категорії відділу військового обліку; 

- Спеціаліст І категорії відділу загальної та організаційної роботи; 

- Головний спеціаліст відділу земельних відносин; 

- Начальник служби у справах дітей; 

- Начальник відділу доходів, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності Управління фінансів; 

- Провідний спеціаліст юридичного відділу; 

- Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури; 

- Спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури; 

- Спеціаліст І категорії відділу ДАБК. 

 

 
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Фонтанської 

сільської ради такі документи : 

– заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими 

законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та 

проходження служби ; 

– згоду на збір та обробку персональних даних; 

– заповнену особову  картку форми П 2-ДС ; 

– дві фотографії розміром 4 х 6 см; 

– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації; 

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання 

корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції (NAZK.GOV.UA). 

– копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України; 

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). 

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ: 

- Громадянство  України; 

- Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста; 

- Знання чинного законодавства; 

- Вільне володіння державною мовою; 

- Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача; 

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, 

професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, визначені порядком 

проведення конкурсу до 15:00 18 червня 2021 року за адресою вул. Степна, 4, с. Фонтанка, 

Одеський р-н, Одеська обл. 

Дата, час і місце проведення конкурсу: 23 червня 2021 року, о 12 год. 00 хв., вул. Степна, 4,                 

с. Фонтанка, Одеський р-н, Одеська обл. 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 

с. Фонтанка, вул. Степна, 4, Фонтанська сільська рада,   тел. 796 – 13 - 07. 

http://nazk.gov.ua/

