Новосанжарська селищна рада
Полтавського району
Полтавської області
РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
селищного голови

01 червня 2021

року

смт Нові Санжари

№

Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади посадової особи місцевого
самоврядування - провідного спсц іа д іста -ю р иск он су д ьта
відділу освіти Нов осанж арської сели щної р&ли П о л т а в с ь к о ї області
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169
«ІІро затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців» зі змінами, наказу Головного управління
державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального
порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців» зі змінами, рішення другої позачергової сесії
Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 18 і'руди я 2020 року
№ 25 «Про затвердження структури виконавчих органів Новосанжарської
селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» зі
змінами, керуючись розпорядженням селищного голови від 29.01,2018 М* 13
«І Іро затвердження І Іорядку проведення конкуре) та І Іорядку проведення
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради» зі
змінами та з метою об'єктивної оцінки знань, здібностей кандидатів на
заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування,
формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на службу в селищну
раду
висококваліфікованих
спеціалістів,
дотримання
вимог
чинного
законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

1. Оголосити конкуре на заміщення вакантної посади посадової особи
місцевого самоврядування - провідного е неї пал іста дориє консул ьта відділу
освіти Новосанжарської селищної ради
1їолтавеької області (одна штатна
оди ниця).
2. Затвердити загальні вимоїн до кандидатів на заміщення вакантної
посади посадової особи місцевого самоврядування - провідного спеціаліста-

юрисконсульта відділу освіти І Іовосанжарської селищної ради
області згідно з додатком 1.

Полтавської

3. Оголошення про проведення конкурсу (додаток 2) опублікувати у
найближчому номері газети «Світлиця» та па офіційному веб-сайті
Новосанжарської селищної ради, а також довести до відома працівників
виконавчого комітету селищної ради.
4. Затверди і п перелік пи гань на перевірку знання законодавства з
урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади
посадової особи місцевого самоврядування
- провідного спеціалістаюрисконсульта відділу освіти І Іовосанжарської селищної ради І Іолтавської
області згідно з додатком 3.
5. Конкурсній комісії при формуванні екзаменаційних білетів для
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи
місцевого самоврядування - провідного спеніалісттморисконсулат
відділу
освіти Новосанжарської селищної ради Полтавської області, на яку оголошено
конкурс, використовувати перелік питань па перевірку знання Конституції
України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
«Про запобігання корупції», «І Іро місцеве самоврядування в Україні»,
затверджений розпорядженням селищного голови від 29 січня 2018 року № 13
«І Іро зат вердження 1Іорядку проведення конкурсу та 1Іорядку проведення
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
с а мо вря; \у ва н ня в и ко на вч о го комі тету 11о во с а нжа р с ької сет іи іц ної ради»,
6. Оприлюднити на офіційному веб-сайті 1Іовосанжарської селищної ради
переліки питань на перевірку знання Конституції України, законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про запобігання корупції» та для перевірки знання
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування - провідного
епеціаліст-юрисконсульта
відділу освіти І Іовосанжарської селищної ради
Полтавської області.
7. Відділу організаційної роботи та управління персоналом виконавчого
комітету Новосанжарської селищної ради (Вовк ().().) забезпечити приймання
кадрових документів від претендентів па заміщення вакантної посади посадової
особи місцевого самоврядування, на яку оголошено конкурс, протягом ЗО
календарних днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу
в газеті «Світлиця».
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого комітету селищної ради Василенко В .М .

С е л и щ н и й голова

\

Г.І. С У П Р У Н

Додаток 1
до розпорядження селищного голови
від
червня 2021 року № *і

ЗАГАЛЬНІ ВИМ ОГИ
до кандидатів на заміщення н а к а т ної посади посадової особи місцевого
самоврядування - провідного спеціаліст ачорискчжсульта відділу освіти
Н овосад ж ар ської селищн ої ради П о л т а в с ь к о ї облає і і

1‘ромадянство України.
Наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра.
Без вимог до стажу роботи.
Вільне володіння державною мовою.
Знання законодавства:
Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні». «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», «Про публічні закупівлі», «Про освіту», «Про повії) загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіт)'», «Про позашкільну освіту», Кодекс
законів про працю України, 1їй вільний кодекс України, Сімейний кодекс
України тощо.
Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та
зміє том роботи посадової особи місцевого самоврядування відповідно до
посадової інструкції (положення про відділ).
Володіння персональним комп'ютером у режимі користувача.
Ділові
якості:
оперативність,
аналітичні
здібності,
здатність
концентруватись на деталях, етресостій кість, вимогливість, дотримання
етичних норм поведінки.
Особистіші і якості: ініціативність, комунікабельність, відповідальність,
дисциплінованість, емоційна стабільність, 'тактовність.

Керуючий справами
ви кон а вчо го ком ітоту
Новое аджарської селищної ради

15.М . Василенко

Додаток 2
до розпорядження селищного
голови
від О У червня 2021 року .N2 1 М

О ГО Л О Ш ЕН Н Я
про проведення конкурсу на заміщення ва к а н т н о ї посади посадової особи
місцевого самоврядування - провідного спеціадісіа-іорпсконсу;н>га відділу
освіти Н овосанж арської селищної ради Под-'ганської області
Відповідно до 'Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон\ України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови
Кабінету Мі ніс грів України від І 5 лютого 2002 року Лл 169 «Про затвердження
І Іорядку проведення конкурсу на заміщення вакан тних посад державних
службовців», Новосанжареька селищна рада О Г О Л О Ш У С конкурс на
заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування провідного с п е н іа л іс га -ю р и с к о н с у л ь га відділу освіти Н овосанж арської
селищної ради П о л т а в с ь к о ї обл а с і ї (одна ш та тн а одиниця).
За га льні вимоги до канап даті в на заміщення ва к а нт н ої посади
посадової особи місцевого самоврядування - провідного спеціалістаюриск онсульта
відділу
освіти
Н овосанж арської
селищн ої
ради
П о л т а в с ь к о ї області
І ромадянегво України.
Наявність вищої освіти не нижче сіл пеня бакалавра.
Без вимог до стажу роботи.
Вільне володіння державною мовою.
Знання законодавства:
Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні». «1 Іро службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», «Про публічні закупівлі», «Про освіту», «Про п о в і ї } загальну
середню О С В І Т } » , «Про дошкільну освічу», «І Іро позашкільну освічу». Кодекс
законів про працю України. 1їй вільний кодекс України. Сімейний кодекс
України тощо.
Знання спеціального закон ода вства, що пов'язане із завданнями та
зміє і ом робоччч посадової особи місцевого самоврядування відповідно до
посадової інструкції (положення про відділ).
Володіння персональним комп'ютером у режимі користувача.
Ділові
якості:
операч ивність,
аналітичні
здібності,
здатність
концентруватись на деталях, счресостій кість, вимогливість, дотримання
етичних норм поведінки.
Особиетіені якості: і ні ці ати вність, комунікабельність, відповідальність,
дисциплінованість, емоційна стабільність, тактовність.
Особи,
документи:

котрі

бажають

взяти

участь

у

конкурсі,

подають

такі

Заяву про участь у конкурсі.
Згоду па чбір та обробку персональних даних.
Заповнену особову картку форми 1.1-2 Д С в відповідними додатками
(автобіографія, трудова діяльність).
Дві фотокартки розміром 4x6 см,
Копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння
вченого звання, присудження наукового ступеня.
Копію паспорта.
Копію реєстраційної картки платника подат ків.
Копію
військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
в і йс її ко возобо в'язаних).
Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування їл 2020 рік. у порядку, визначеному Законом
України «І Іро запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному вебеайті Національного агентства з питань запобігання корупції (па/к.ео\ ліа).
Довідку про донзек до державної таємниці (у разі наявності).
Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на
заміщення вакантної посади посадової о^оби місцевого самоврядування
ввертатись до відділ) організаційної роботи та управління персоналом
виконавчого комітету Іїовоеапжареької селищної ради за адресою: вул.
1(ептральна, 23, емт Нові Санжари. Полтавський район, Полтавська область.
Документи приймаються протягом ЗО календарних днів з
опублікування оголошення про проведення конкурсу в ідзет і «Світлиця^.

дня

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків,
кваліфікаційних ви мої', розмір) і а \ мов оплати праці надається відділом
організаційної роботи та управління персоналом виконавчого комітету
Новосанжарської селищної ради за адресою: см і І Іові Санжари, вул.
Центральна, 23. П поверх.

Керуючий справами
виконавчого комітету
Новосанжарської селищної ради

Н.УІ. Василенко

; (одля'ок >

до розпорядження селищного
голови
від 0 червня 202 1 року № 7 * ^

П Е Р Е Л ІК П И ТА Н Ь
ни перевірку гнання ілконолавсгва і ур ахуванням спе циф іки
ф у н к ц іо н а л ь н и х повноважень вакантної посади посадової особи місцевого
самоврядування - провідного сиеціадіс і а - ю р и с к о н с у л ы а відділу освіти
Н о вос а н жа рс ь кої се л пі ц 11 ої ради П о л т а в а . кої о бл а ст і

1. Основні функції яа завдання відділу освіти І Іовоеанжареької селищної
ради Полтавської області
(Положення про відділ освіти Повосанжарської
селищної ради Полтавської області).
2. Види освіти (стаття 8 'Закону України <0 Іро освіту»).
3. Складники та рівні освіти (стаття 10 ^акопу України «1 Іро освіту»).
4. Трудовий договір (стаття 21 К Зі її 1 України).
5. Електронна петиція, порядок ЇЇ подання та розгляду (стаття 23і Закон
України «Про звернення громадян/)).
6. Термін розгляд)’ звернень громадян (стаття 20 Закон України «Про
звернення громадян»).
7. Укладання, зміна і розірвання договору (статті 638-654 Цивільного
кодексу України).
8. Опіка та піклування (ся аглі 55-20 ] Опал злого кодекс)1України).
0. Дошкільна освіта (стаття 1 1 Закон) У країни «1 Іро освіял'»).
10. Повна загальна середня осві та (сіаял я 12 Закону України «Про
освіяу»).
11.1 Іозашкідьна освіта (стаятя 14 Закону У країни «1 Іро освіяу»).
12. Керівник закладу освіти (еядядя 26 3а ко 11у У краї ни «II ро ос віяу »).
13. Законодавство України про загальну середню освіял та його основні
завдання (стаятя 2 Закон)' України «Про повну загальну середню освіту»).
14. Право на здобуття повної загальної середньої освіти (стаття 6 Закону
України «Про повну загальну середню освіту»),
15. Переведення учнів па наступний рік навчання із закладі осіняй {стаятя
13 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
16. Документи про освіту (сіатяя 18 Закон) України «І Іро новн) загальну
с е ред ню освіяу»).
17. Учасники освітнього нроцесч (стаття 16 Закону України «Про повне
загальну середню освіял1»).
18. Установчі документи закладу загальної середньої освіти (стаятя 33
Закон) України «Про повну затальну середню освіяу»).
19. Визнання баяяжіветва за рішенням суду (стаятя 128 Сімейного кодексу
України).
20. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування (стаття 247
Сімейного кодекс) України).

21. Система 'іа принципи дошкільної осипи (статті 5-6 Закчпі \ України
«1 Іро дошкільну освіту»),
22. 'Завдання дошкільної оспїш (стаття 7 Закону України «Про дошкільну
освііл»

).

23. С тру кі ура поташ кіл ьної освіти (стаття 5 Закону України «1 Іро
позашкільне освічу»).
24. Здобуття позашкільної освіти (стаття 6 Закону України «Про
позашкільну освіту»).
25. Основні завдання позашкільної освіт и (стаття 8 Закон) України «Про
позашкільну освіту»),
26. Основні засади державної політики у сфері поза шкіл ьної ос вітті
(стаття 4 Закону України «І Іро позашкільну освіту »).
27.1 Іідстави припинення трудового договор) (стаття 36 КЗпІІ України).
28. Сфера застосування Закон) України від 25.12.2015 ЛЗ 922Л4ІІ «Про
публічні закупівлі» (стаття 3 Закон України «І Іро публічні зак) пійлі»),
20. Іїлсктронна система зак> пі вел в (стаття 12 Закон України «1 Іро
публічні закупівлі»),
ЗО. Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі (стаття 16 Закон України
«І Іро публічні зак\ півлі» ).
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