
до розпорядження голови обласної Ради 
БІД 2021 року №

ОГОЛОШЕННЯ
Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
начальника комунального підприємств «Барське районне бюро технічної

інвентаризації».

Найменування посади Начальник комунального підприємства «Барське 
районне бюро технічної інвентаризації»

Найменування, 
місцезнаходження, 
код ЄДРПОУ

Комунальне підприємство «Барське районне бюро 
технічної інвентаризації», вул. Героїв Майдану, буд.З, 
м.Бар, 23000, код ЄДРПОУ 20091341

Кваліфікаційні 
вимоги до учасників 
конкурсу

'■ ■ • т

• повна вища освіта (магістр, спеціаліст) в галузі 
«Право», «Управління та адміністрування»;

• стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня -  не 
менше 5 років або досвід роботи в органах місцевого 
самоврядування, органах виконавчої влади.

які необхідні для 
участі в конкурсі

заява про участь у конкурсі;
особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та
автобіографією;
копія документа про освіту;
довідка про проходження попереднього 
(періодичного) психіатричного огляду, яка 
видається відповідно до Порядку проведення 
обов’язкових попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року 
№1465;
довідка про наявність або відсутність судимостей; 
витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення; 
копія документа, що підтверджує рівень володіння 
державною мовою відповідно до ч.З ст. 10 Закону 
України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»; 
копія декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування; 
копія паспорта та ідентифікаційного коду; 
письмова згода на обробку персональних даних; 
копія трудової книжки;
пропозиція щодо подальшої господарської та 
фінансово-економічної діяльності підприємства - 
об’єкта спільної власності територіальних громад 
Вінницької області, викладені у довільній формі 
(бізнес-план, програма діяльності тощо).



Дата початку за 
закінчення прийому 
документів

3 29 лсовтня 2021 року по 17 листопада 2021 року 
включно до 17.00 год. за адресою вул. Соборна 70, 
каб. 315, м. Вінниця

Прізвище, ім’я, по 
батькові, посада, 
номер телефону та 
адреса електронної 
пошти особи, яка 
надає додаткову 
інформацію про 
конкурс

Колодчук Аліна Володимирівна -  начальник відділу по
роботі 3 кадрами управління з питань персоналу
виконавчого апарату обласної Ради,
телефон. (0432) 61-44-47, каб. 313, електрона адреса
obl@vinrada.gov.ua

mailto:obl@vinrada.gov.ua

