
УЖГОРОДСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
01.04.2021                  Ужгород                                                № 62-р 

 

Про відновлення конкурсів на заміщення вакантних  

посад посадових осіб місцевого самоврядування 

 

 

  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», з метою забезпечення 

безперебійної роботи виконавчих органів Ужгородської міської ради в умовах 

карантинного режиму, спричиненого поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, беручи до уваги зміни у структурі 

міської ради та виконавчих органів ради, затверджені рішенням LII сесії 

міської ради VII скликання 15.10.2020 № 2181 «Про зміни до рішень XLI 

сесії міської ради VIІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790, 1791», та  

зміни у переліку посад апарату міської ради  та її виконавчих органів: 

 

1. Відновити проведення конкурсів, оголошених 22.02.2020 та 29.02.2020 

та призупинених 18.03.2020 на період карантину,  з дотриманням термінів 

прийому документів на заміщення таких вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування: 

1.1. Головного спеціаліста відділу по роботі з депутатами та постійними 

комісіями. Прийом документів до 8.04.2021; 

1.2. Головного спеціаліста відділу публічних закупівель. Прийом 

документів до 8.04.2021; 

1.3. Головного спеціаліста служби у справах дітей. Прийом документів 

до 8.04.2021; 

1.4. Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління економічного розвитку міста. Прийом документів до 8.04.2021; 

1.5. Головного спеціаліста відділу муніципальної інспекції управління 

муніципальної варти — 2 одиниці. Прийом документів до 14.04.2021; 

1.6. Головного спеціаліста відділу контролю за паркуванням управління 

муніципальної варти — 4 одиниці. Прийом документів до 14.04.2021. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови  

18.03.2020 № 159 «Про призупинення прийому документів на оголошені 

вакантні посади». 

4. Службі персоналу та спецроботи (О. Макара): 

 4.1. Забезпечити опублікування оголошень про відновлення та 

оголошення конкурсів в газеті «Ужгород» та розміщення їх на офіційному 

сайті  Ужгородської  міської ради. 

4.2. Повідомити кандидатів на заміщення вакантних посад про 



продовження терміну прийому документів. 

4.3. Забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення 

вакантних посад та проведення конкурсного відбору з дотриманням усіх 

заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусу   COVID-

19.  

5. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Згідно з оригіналом: 

начальник служби 

персоналу  та спецроботи                                                         Олена МАКАРА 


