Дергачівська міська рада Харківської області
Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу документообігу та роботи зі зверненнями громадян
Дергачівської міської ради, тимчасово, на період перебування у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
основного працівника.
Для участі у конкурсі приймаються заяви від громадян України, які не
досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого
самоврядування, мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно
володіють державною мовою та основними навиками роботи на комп’ютері з
відповідними програмними засобами на рівні досвідченого користувача. Без
вимог до стажу роботи.
Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу документообігу та роботи зі зверненнями громадян
Дергачівської міської ради, тимчасово, на період перебування у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного
працівника.
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце
народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, а також відомості про наявність чи відсутність
судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом на
момент оголошення конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про
очищення влади». У разі, якщо кандидат на посаду проходив перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа подає
копію висновку про результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про
запобігання корупції»;
11) документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою (документ
про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує
вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)
або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою);
12) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням
такої особи).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою: Харківська
область, місто Дергачі, площа Перемоги, 5 (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 067-807-28-67, або безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія.

