УКРАЇНА

Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
18.09.2017

№365/А - 2017

Про оголошення конкурсу
на
заміщення
вакантної посади
начальника відділу з питань
економіки та бухгалтерського обліку управління
агропромислового розвитку Великомихайлівської
районної державної адміністрації
Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу»,
постанов Кабінету Міністрів України від 25 беоезня 2016 року № 246 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби» та від 18 серпня 2017 року №648 «Про внесення змін до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу з
питань економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
начальника відділу з питань економіки та бухгалтерського обліку управління
агропромислового розвитку районної державної адміністрації (додаються).
3.
Визначити строк подання документів для участі у конкурсі календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
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4.
Відділу з питань управління персоналом апарату Великомихайлівської
районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення оголошення та
умови проведення конкурсу на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації та передачу цього розпорядження до Міжрегіонального
управління Національного агентства України з питань державної служби в
Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі.
5. Контроль за виконанням розпоряд
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Знання сучасних інформаційних
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Особистісні якості
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Компоненти

ВИМОГ 1

Знання.
- Конституція України;
- Закон України «Про держави', службу»;
- Закон У країни «Про запобігаї ня корупції»
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