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Порядку призначення
на посади в апаратi ВеликобичкiвськоТ
селищноi рали та iT виконавчого KoMiTeTy,
а також B'ii викtlнавчих органах без

<,Про затвердження

проведення конку рсного вiдбору>

Вiдповiдно до частини п'ятоi cTaTTi l0 Закону УкраТни "Про правовий
режим воснного стану", частини першоТ cTaTTi 36 Кодексу законiв про пРаЦЮ
УкраТни, пункту 20 частини четвертоТ cTaTTi 42 Закону УкраТни "Про мiсЦеве
О'Про службу в органах мiсцевОГО
самоврядування в Украiнi", Закону УкраТни
самоврядування", Указу Президента УкраТни вiд 24.02.222 Ns64l2022 "Про
введення военного стану в YKpaiHi" (зi змiнами), з метою забезпечення
безперебiйного виконання Великобичкiвською селищною радою виЗнаЧених
законодавством повноважень, а також усунення кадрового дефiциту:

1. Затвердлtти Порядок призначення на посади в

апаратi

Великобичкiвськоi селищноI ради та iT виконавчого KoMiTeTy, а також в if
виконавчих органах без проведення конкурсного вiдбору (додасться), на перiод
дii воснного стану, введеного вiдповiдно до Указу Президента УкраТни вiд
24.02.2022 р. JS6412022 "Про введення во€нного стану в YKpaTHi" (зi з.uiна,wu).

2.

з

iнформацiйного забезпечення ВеликобичкiвськоТ
селищноТ ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження протягом 10
к€tлендарних днiв з дати його прийняття на офiцiйному веб-сайтi
Великобичкiвськоi селищноi ради.

Спецiалiсту

З. Розпорядження набирас чинностi з дати його офiцiйного оприлЮднення.

4. Контроль:а виконанням цього розпорядження покласти на керуючого
ВеликобичкiвськоТ селишноТ ради.
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призначення на посади в апаратi Великобичкiвськоi селицIноi ради
та iT виконавчого KoMiTeTy, а також в iT виконавчих органах
без проведення конкурсного вiлбору
1.

Загальнi положення

1.1. Порядок призначення на посади в апаратi ВеликобичкiвськоТселищноТ
ради та iT виконавчого KoMiTeTy, а також в iT виконавчих органах без проведення

конкурсного вiдбору (далi - Порядок), обов'язковiсть якого передбачена згiдно
iз Законом Украiни "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", визначас
особливостi такого призначення у перiод дii военного стану.
2.

Умови проведення

2.1. Рiшення про призначення на посаду в апаратi ВеликобичкiвськоТ
селищноТ ради та iT виконавчого KoMiTeTy, а також в iT виконавчих органах без
проведення конкурсного вiдбору приймасться селищним головою за наявностi
вакантноi посади у штатному розписi апарату ВеликобичкiвськоТ селищноТ ради
та iJ виконавчого KoMiTeTy, а також iJ виконавчих органiв (далi - посада).

2.2.Не можуть розглядатися на призначення кандидатури осiб, якi:
- визнанi в установленому порядку недiсздатними;

- мають судимiсть, що с несумiсною iз зайняттям посади посадовоi особи
мiсцевого самоврядування ;

- у разi прийняття на службу булуть безпосередньо пiдпорядкованi або
пiдлеглi близьким особам (у значеннi Закону Украlнtt "Про запобizання
корупцii'"),,
- в iнших випадках, установлених чинним законодавством УкраТни.
2.3. Призначення на посади в апаратi ВеликобичкiвськоТ селищноi ради та
iT виконавчого KoMiTeTy, а також в iT виконавчих органах без проведення
конкурсного вiдбору проводиться поетапно:

2.З.l. Публiкuцiя оголошення про вiдповiдну вакансiю на офiцiйному вебсайтi ради, або поширення його через iншi засоби масовоТ iнформацiТ.
2.З.2. Прийом спецiалiстом з питань кадровоТ роботи ВеликобичкiвськоТ
селищноi ради документiв вiд осiб, якi претендують на зайняття вiдповiдних
вакантних посад (далi - кандидати), та iх попереднiй розгляд на вiдповiднiсть
встановленим квалiфiкацiйним вимогам до вiдповiдноТ посади.

2.З.З. Проведення
призначення.
3. Оголошення про вакансiю

3.1. Спецiалiст з питань кадровоi роботи Великобичкiвськоi селищноi
ради розмiщус оголошення про вакансiю (чи замiщення BakaHcii) на офiцiйному
веб-сайтi Ради та cTopiHkax в соцiальних мережах, а також на веб-сайтах
вiдповiдних мiсцевих вiйськових та державних адмiнiстрацiй, поширю€ ii через
iншi офiцiйнi засоби масовоI iнформацiТ.
Спецiалiст з питань кадровоi роботи Великобичкiвськоi селиЩНОi РаДИ
може зробити розсилку оголошення про вакансiю (чи замiщення вакансii) серед
кандидатiв, якi успiшно пройшли Bci етапи оцiнювання пiд час ocTaHHix
KoHKypciB у Великобичкiвськiй селищнiй радi, повiдомити про вакансiю особам,
якi перебувають у кадровому резервi, та працiвникам апарату (виконавчого
апарату) вiдповiднот ради та if виконавчих органiв за допомогою доступних
каналiв комунiкацiТ тоrцо.

З.2.В оголошеннi повиннi мiститися TaKi вiдомостi:

З.2.|. Юридична адреса ВеликобичкiвськоТ селищноТ ради та номери
телефонiв для довiдок.

з.2.2. Назва вакантноТ посади (вакантних посад) iз зазначенням, що
додаткова iнформацiя щодо основних функцiональних обов'язкiв, розмiру та
умоВ оплатИ прачi нада€тьсЯ спецiалiст з питань кадровоi роботи
ВеликобичкiвськоТ селищноТ ради.

З.2.З, OcHoBHi вимоги до кандидатiв згiдно iз посадовими iнстрУкцiяМИ.
З.2.4. TepMiH прийняття документiв (дата).

В оголошеннi

може мiститися додаткова iнформацiя, що не супереЧИТЬ
законодавству про службу в органах мiсцевого самоврялування.
4.

Прийом та розгляд документiв

Кандидати на посади подають до спецiалiст з питань кадровоТ роботи
ВеликобичкiвськоТ селищноТ ради
4.1 .

:

-

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з вiдповiдними додатками;

двi фотокартки розмiром 4 х б см;
копiТ документiв про ocBiTy, пiдвищення квалiфiкацiТ, присво€ння
звання, присудження наукового ступеня;

- копiю документа, який посвiдчуе особу;
- колiю вiйськового квитка (для
-

ВЧенОГО

вiйськовослужбовцiв

абО

вiйськовозобов'язаних);

довiдку про допуск до державноi тасмничi (у разi if наявностi).
Кандидати можуть надiслати на офiцiйну електронну адресу, вкаЗанУ
оголошеннi про BaKaHciT сканкопii документiв згiдно iз зазначеним перелiком.

В

\

i

I

Особи, якi п,rацюють в апаратi ВеликобичкiвськоТ селиЩнОТ РаДИ Та if
виконавчого KoMiTeTy, iнших виконавчих органах ради, де оголошено про
вакансiЮ, i бажаЮть пройТи спiвбесiду, не подають спецiалiст з питань кадровоТ
роботи Великобичкiвськот селищнот ради зазначенi у чьому пункт,i документи.
4.2. Кандидати можуть подавати додаткову iнформацiю стосовно свос:т
освiти, досвiду роботи, лрофесiйного рiвня i репутаuii (характеристики,
рекомендацiТ, HayKoBi публiкацii топдо),

4.з. Забороня€ться

вимагати вiд кандидатiв вiдомостi та документи,

подання яких не передбачено законодавством.
4.4. Спецiалiст з питань кадровоi роботи ВеликобичкiвськоТ селищноТ ради

перевiряс поданi документи

на

вiдповiднiсть Тх встановленим вимогам,

передбаченим для кандидатiв.

4.5. особи, документи яких не вiдповiдають встановленим вимогам, не
допускаються до спiвбесiди, про що Тм повiдомля€ться до дати проведення
спiвбесiди.
ЯкшдО кандидаТ наполяга€

допуска€ться до спiвбесiди,
селищним головою.

а

на участi У спiвбесiдi за даних обставин, BiH
остаточне рiшення шодо ньогО приймастьсЯ

4.6. Поданi кандидатами документи i протокол за результаТаМИ СПiВбеСiДИ

зберiгаються

селищноТ рали.

у

спецiалiста

з

питань кадровот роботи Великобичкiвськот

5. Проведення спiвбесiди та

прийняття рiшення щодо призначення
5.1. Спiвбесiда проводиться з метою об'сктивноТ оцiнки знань i здiбностей
кандидатiв на посаду.

5.2. Селищний голова визначае дату проведеIrня спiвбесiди, спецiалiст з
питань кадровоi роботи ВеликобичкiвськоТ селищноi ради повiдомляе
кандидатiв про мiсце, час i спосiб Ti проведення (в тому числi i про спосiб
комунiкацiт у разi проведення спiвбесiди дистанцiйно в режимi вiдео- або
аудiоконференцiТ).

5.з. Пiд час спiвбесiди перевiряються знання Конститучiт Укратни, законiв
Украiни: uПро запобiгання корупцiТ>, кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
опро службу в органах мiсцевого самоврядування), а також законодавства з
урахуванням специфiки повноважень вiдповiдноi посади.
5.4. Спiвбесiду проводить селищний голова за участю спецiалiста з питань
та безпосереднього керiвника структурного пiдроздiлу, на
кадровот

роботи
вакантну посаду до якого розглядаеться кандидат
виконавчого KoMiTeTy чи виконавчого органу ради.

В

апаратi Ради та

5,5. Рiшення про призначення на посаду вiдповiдного

iT

кандидата
приймаеться селищним головою з урахуванням пропозицiй спецiалiста з питань

кадровот роботи та безпосереднього керiвника вiдповiдного структурно.
пiдроздiлу апарату Ради та iT виконавчого koMiTeTy чи виконавчого органу Ради.

5.6. Результати проведенот спiвбесiди оформляються протоколом, який
складасться спецiалiстом з питань кадровоТ роботи Велl-кобичкiвськоТ селищноТ
пiсля
ради пiдписусться селищним головою не пiзнiше, нiж на наступний день
if проведення.
5.7. Спецiалiст з питань кадровоТ роботи Ве.lrикобичкiвськоi селищноТ ради

повiдомляс кандидатiв про результати спiвбесiди протягом

7 днiв пiсля

iT

проведення.

5.8. Протягом 7 днiв з дати одержання повiдомлення про резУльтатИ
спiвбесiли визначний селиtl]ним головою кандидат пише заяву про призначення
на вiдповiдну посаду.
5.9. Селищний голова вида€ розпорядження про призначення визначеного
кандидата на посаду без проведення конкурсного вiдбоtrу.
б.

Iншi особливостi призначення на посаду без
проведення конкурсного вiлбору

6.1. Строк випробування для осiб, якi призначаються на посади без
проведення конкурсного вiдбору, становить 3 мiсяцi (ллаксu.uальнuй сmрок - dо б
лtiсяtliв).

6.2. особи, якi були призначенi на посади без проведення конкурсного
вiдбору, не можуть бути переведенi на iншi посади в апаратi Великобичкiвськот
селищноТ ради та iT виконавчого KoMiTeTy, а також iT виконавчих органах.

6.з. особи, якi були призначенi на посади без гроведення конкурсного
вiдбору, протягом трьох мiсяцiв з дати припинення чи скасування во€нного стану
(у разi якшо Taki документи не були поданi ними ранiше), повиннi подати
спецiалiсту з питань кадровот роботи Великобичкiвськот селищнот Ради та if
виконавчого KoMiTeTy:

-

декларацiю особи (уповноваженоТ на виконання функцiй мiсцевого
самоврядування, передбаченот Законом Укратни "про запобiгання
корупцiТ"),

-

документ про пiдтвердження володiння державною мовою
(вiдповiдно до Закону Украiни "про забезпечення функцiонування
украТнськоТ мови як державноТ"),

документи, передбаченi частиною другою cTaTTi 57 Закону УкраТни
"про запобiгання корупцiт" - особам, посади яких нuшежать до посад
з пiдвищеним корупцiйним ризиком.
6.4. Органiзацiя проведення спецiальноi перевiрки, передбаченоi Законом
укратни "про запобiгання корупцiт", а також перевiрки, передбаченот Законом
УкраТни "Про очищення влади", стосовно осiб, призначених на посаду без
проведення конкурсного вiдбору у перiол лiТ во€нного стану, здiйснюсться
протягоМ трьоХ мiсяцiВ з датИ припинення чи скасування во€нного стану, KpiM
випадку звiльнення такот особи до дати припинення чи скасування во€нного
стану або закiнчення проведення зазначених перевiрок пiд час дiт воснного стану.

6.5.

У випадку неподання особою документiв, передбачених у пунктi

б,3,

заЙманоТ посади протягом трьох
цього Порядку, така особа звiльнясться
припинення чи скасування
з
робочих днiв пiсля завершення трьох мiсяцiв дати

во€нного стану.

6.6. Пiсля припинення чи скасуВання военного стану, аJIе не пiзнiше шести
мiсяцiв з дня його припинення чи скасування, оголошуеться конкурс на посади в
апаратi ВеликобИчкiвськоТ селищноТ ради та iT виконавчого KoMiTeTy, а також if
виконавЧих оргаНах, на якi булИ призначенi особи вiдповiдно до цього Порядку.

б.7. Граничний строк перебування особи на посадi, на яку iT призначено
вiдповiдно
цього Порядку, становить 12 мiсяцiв з дати припинення чи

до

скасування военного стану.

6.8. Щей Порядок застосовуеться виключно у перiод дii военного стану i
втрачае чиннiсть з дати, наступноi пiсля да"ги припинення чи скасування
во€нного стану, KpiM роздiлу 6.

Секретар селищноi ради

ф-'L

валентина Божук

