
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 09.02.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 26-р

                          

Про  внесення  змін  до
розпорядження селищного голови
від  06.01.2021  року  №  9-р «Про
утворення конкурсної  комісії  для
проведення  конкурсу  на
заміщення  вакантних  посад
посадових  осіб  місцевого
самоврядування  Воскресенської
селищної ради»
                          

Відповідно  до  пункту  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України
„Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування”,  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  15  лютого  2002  року  №  169  „Про  затвердження
Порядку  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних  посад  державних
службовців” (із змінами), враховуючи кадрові зміни, що відбулися в апараті
селищної  ради  та  з  метою формування  дієздатного  кадрового  потенціалу,
залучення  на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування
висококваліфікованих спеціалістів:   

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.  Внести  зміни до  розпорядження  селищного  голови  від  06.01.2021
року № 9-р «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на
заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
Воскресенської селищної ради» шляхом затвердження складу комісії у новій
редакції, а саме: 

голова  комісії –  Юрій  ЯСЬКІВ,  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради; 
секретар  комісії –  Людмила  МАНЖУЛА,  керуюча  справами  (секретар)
виконавчого комітету селищної ради;
Члени комісії:



Олена САКУН – начальник юридичного відділу селищної ради;
Тетяна  СИВАНИЧ –  начальник  відділу  «Центр  надання  адміністративних
послуг» селищної ради;
Наталія ЧЕРНЕНКО – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
– головний бухгалтер селищної ради;;
Інна  ПІДОЙМА -  начальник  відділу  загальної  та  організаційної  роботи
селищної ради;
Тетяна  БОРОВКОВА –діловод  відділу  загальної  та  організаційної  роботи
селищної ради. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу
справами  (секретаря)  виконавчого  комітету  селищної  ради  Людмилу
МАНЖУЛУ. 

Селищний голова Олександр  ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до розпорядження від 06 січня 2021 року № 9-р

«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 06.01.2021
року № 9-р «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Воскресенської селищної ради»»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН
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