
 

  
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 
     10 вересня  2019 року Борислав № 224 -ос 

 

Про внесення змін до Порядку проведення  

конкурсу на заміщення вакантних посад 

 посадових осіб Бориславської міської 

 ради та її виконавчих органів  

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування                

в Україні", статті 10 та розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України "Про 

запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України     від 15 лютого 2002 

року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців" (зі змінами і доповненнями), наказу 

Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 "Про 

затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад державних службовців" та наказу Національного агентства України 

з питань державної служби від 27 квітня 2015 року № 87 "Про внесення змін до 

Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

державних службовців": 

 

1. ВНЕСТИ до розпорядження міського голови від 27 лютого 2017 року № 46-ос 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб Бориславської міської ради та її виконавчих органів у новій 

редакції», такі  зміни: 

- у розділі Загальні положення пункт 3 викласти у новій редакції:  

«Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових 

осіб Бориславської міської ради та її виконавчих органів розпорядженням  міського 

голови, який здійснює призначення на посаду посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови 

секретаря і членів комісії.  

Очолює конкурсну комісію секретар міської ради. Під час відсутності голови 

конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови конкурсної комісії. До 

складу конкурсної комісії входять: заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, 

начальник відділу правового забезпечення, начальники відділів, начальник Служби 

управління персоналу». 

Підстава: доручення міського голови від 09.09.2019 № 37 
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2. Службі управління персоналу (Хомич А.І.) забезпечити доведення цього 

розпорядження до відома секретаря міської ради, першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому та 

працівників міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                    підпис   І.Р. Яворський 

 


