
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

за оз. лом №

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
комунальної організації «Вінницький обласний центр 

олімпійської підготовки»

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 
березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної власності», 
рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931 
«Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області» ( зі змінами):

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора 
комунальної організації «Вінницький обласний центр олімпійської 
підготовки».

2. Повідомлення про оголошення оприлюднити на офіційному веб-сайті 
обласної Ради згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цьо ідження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до розпорядження голови обласної Ради
від ЯР (Я /ил/са. 2021 року № ■/£?/

ОГОЛОШЕННЯ

Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади директора комунальної організації «Вінницький обласний центр 
олімпійської підготовки»

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
- особа є громадянином України;
- має вищу освіту відповідного напрямку підготовки за ступенем

«магістр»;
- має стаж роботи у закладах фізичної культури та спорту та організаціях

фізкультурно -  спортивної спрямованості не менше як три роки.

Документи від кандидатів приймаються протягом 20 календарних днів із 
моменту розміщення оголошення на офіційному вебсайті обласної Ради у 
робочі дні з 8.00 до 17.00 години, за адресою: місто Вінниця, вул. Соборна 70, 
кабінет 315.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до обласної Ради 
такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я голови обласної Ради;
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;
- копії документів про освіту;
- довідку 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 р. № 1465 ;

- довідку про наявність або відсутність судимостей;
- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення;
- копію декларації про майно та доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру;
- копії паспорта та ідентифікаційного коду;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- копію трудової книжки;
- пропозиції кандидата щодо подальшої господарської та фінансово- 

економічної діяльності організації - об’єкта спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, викладені у довільній формі 
(бізнес-план, програма діяльності тощо).
Додаткову інформацію можна отримати за контактним телефоном 61-44-47.


