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№_____________________  На № ____________________ від

В.о.директора департаменту 
“Адміністрація міського 
голови”
Є. Бойку

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Прошу розмістити на веб-сторінці Львівської міської ради та подати у 
редакцію газети для публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади Залізничної районної адміністрації такого змісту:

“Залізнична районна адміністрація оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади начальника відділу комунального господарства.

Вимоги до посади: повна вища освіта інженерно-технічного спрямування, 
стаж роботи на керівних посадах за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування чи в інших сферах управління не менше 5 років.

Перелік документів: заява про участь у конкурсі; особова картка (форма П- 
2 ДС) з автобіографією; копії документів про освіту; фотокартка 4x6; копія 
документа, який посвідчує особу; копія військового квитка; довідка про допуск до 
державної таємниці (у разі його наявності), посилання на інтернет-сторінку, 
розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування для участі у конкурсі 
на зайняття вакантної посади.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та 
умов оплати праці надається при поданні документів.

Документи подаються за адресою м.Львів, вул.Виговського, 34, каб.311
з дня опублікування

Г.Гладяк

(конт.тел. 295-82-38) впродовж ЗО календарних днів 
оголошення”.

О. Дейнека, 295-82-38



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Львів

/У 0 6 .  ̂ 2 2 - к

Про оголошення конкурсу на 
заміщення вакантної посади 
начальника відділу комунального 
господарства

Відповідно до ст.10 Закону України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування” та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців” зі змінами та доповненнями:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу 
комунального господарства.

Вимоги до посади: повна вища освіта інженерно-технічного спрямування, стаж 
роботи на керівних посадах за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування чи в інших сферах управління не менше 5 років.

2. Начальникові загально-організаційного відділу подати у департамент 
“Адміністрація міського голови” Львівської міської ради повідомлення про 
оголошення конкурсу для публікації в засобах масової інформації.

Голова районної адміністрації

Начальник загально-організаційного 
відділу

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності

Начальник управління персоналом 
Львівської міської ради

Г.Гладяк

О.Дейнека

Р.Шуп’яна

Ю.Партика

Г.Бордун


