
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
Мукачівського міського голови 

 
 06.01.2021                               Мукачево                                                  № 8 

 
 Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад 
 

 Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого         
самоврядування”,  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. 
№ 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення  вакантних 
посад  державних службовців”, Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів 
Мукачівської міської ради, затвердженого розпорядженням Мукачівського 
міського голови від 30.09.2019 № 371,  керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника 
відділу комунальної власності та земельних відносин управління міського 
господарства Мукачівської міської ради. 

       Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною 
мовою, вища освіта у сфері правознавства не нижче ступеня магістра, спеціаліста. 
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної 
служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше 2 років. 
          2.  Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  
відділу комунальної власності та земельних відносин управління міського 
господарства Мукачівської міської ради. 

       Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною 
мовою. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра. Без вимог до стажу роботи.  
          3.  Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 
відділу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  управління міського 
господарства Мукачівської міської ради. 

       Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною 
мовою. Вища освіта у сфері правознавства не нижче ступеня бакалавра. Без вимог 
до стажу роботи.  
           4.  Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  
управління міського господарства Мукачівської міської ради. 

       
 



 
     Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною 

мовою. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра. Досвід роботи у сфері 
діловодства не менше 2 років.  

      5. Службі персоналу Мукачівської міської ради оприлюднити оголошення 
конкурсу  на  сайті Мукачівської міської ради. 
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради  Лендєл О. 
 
 
 Міський голова                 А. БАЛОГА 

 


