
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                   
 

 

19.01.2016                                                                                                            № 4            № № 4   

 

 

Про конкурсну комісію на заміщення вакантних посад в апараті 

виконавчого комітету  та виконавчих органах Пирятинської міської ради  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців“ (із змінами), враховуючи наказ Головного 

управління державної служби України від 08.07.20011 № 164, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 28 липня 2011 року за № 930/19668 „Про 

затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад державних службовців“ (із змінами), з метою належної 

організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті  

виконавчого комітету та відокремлених (самостійних) управліннях і відділах 

виконавчого комітету міської ради:   

 

1. Затвердити конкурсну комісію на заміщення вакантних посад в апараті 

виконавчого комітету та виконавчих органах Пирятинської міської ради, у 

складі, що додається.  

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського 

голови: від 31.01.2011 № 8 „Про утворення конкурсної комісії“ та від 

13.12.2012 № 211  „Про внесення змін до конкурсної комісії на заміщення 

вакантних посад в апараті виконкому міської ради“. 

 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 



 

                                                                                           Додаток  

         до розпорядження  

         міського голови   

         від 19.01.2016 № 4 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад  

в апараті виконавчого комітету та виконавчих органах  

Пирятинської міської ради 

 

Шикеринець  

І.С. 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

Голова Конкурсної комісії   

   

Кочур  

Л.В.  

- керуючий справами виконкому міської 

ради, заступник Голови Конкурсної 

комісії   

   

Коваль  

Л.П.  

- начальник відділу  муніципальних 

послуг та правових питань виконкому 

міської ради, секретар Конкурсної 

комісії  

 

Члени Конкурсної комісії: 

 

Варава  

М.В.  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Кудрявцев  

О.О.  

- провідний спеціаліст з правових та 

гуманітарних питань відділу 

муніципальних послуг та правових 

питань виконкому міської ради  

   

Чайка  

Т.Г.  

- секретар міської ради  

   

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       Л.В.Кочур  


