
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від 30 грудня 2020 року         №337-в 

 

 

 Про скасування конкурсів на заміщення 

 вакантних посад  у виконавчих органах 

Кропивницької міської ради 
 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від              

11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2” (зі змінами), від 16 березня 2020 року                  № 392 „Про внесення 

змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”, 

враховуючи розпорядження міського голови від             19 листопада 2020 року 

№ 44 „Про тимчасове обмеження доступу до адміністративної будівлі Міської 

ради міста Кропивницького” та з метою мінімізації ризиків поширення 

інфекційного захворювання COVID-19 та інших інфекційних хвороб, 

збереження життя, здоров’я та забезпечення безпеки працівників: 

1. Скасувати конкурси на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування у виконавчих органах Кропивницької міської ради, 

оголошених та не проведених у 2020 році, згідно з додатком. 

2. Відділу кадрової роботи забезпечити розміщення відповідної 

інформації на офіційному веб сайті Кропивницької міської ради. 

3. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради 

утриматись від проведення конкурсів на заміщення вакантних посад 

посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчих органах 

міської ради на строк дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

(зі змінами), крім виняткових випадків, пов’язаних з гострою необхідністю 

забезпечення функціонування відповідного виконавчого органу міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

Лариса Волкова 35 83 81 

 

 

 



  Додаток 

  до розпорядження міського голови 

30 грудня 2020 року № 337-в 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

конкурсів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах 

Кропивницької міської ради міста, 

оголошених та не проведених у 2020 році 

 
 

№ 

з/п 

Посада, 

на яку оголошено конкурс 

Дата та номер розпорядження 

міського голови 

 

1  
Головний спеціаліст сектору туризму 

управління культури і туризму 

 

Розпорядження міського голови від 

28 січня 2020 року № 26-в „Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади” 
 

 

2  
Головний спеціаліст сектору 

соціального захисту та енергоносіїв 

відділу доходів, фінансів галузей 

виробничої сфери та соціального 

захисту фінансового управління 
 

 

Розпорядження міського голови від 

02 березня 2020 року № 54-в „Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади” 
 

 

3 
 

Головний спеціаліст відділу з питань 

праці 

 

Розпорядження міського голови від 

06 березня 2020 року № 60-в „Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади” 
 

 

4  

Головний спеціаліст (відповідальний 

секретар адміністративної комісії) 

відділу правового забезпечення 

юридичного управління (на період 

відпустки для догляду за дитиною 

основного працівника) 
 

 

Розпорядження міського голови від 

24 квітня 2020 року № 106-в „Про 

проведення конкурсу на заміщення 

посади” 

 

5  

Адміністратор відділу по роботі з 

фізичними особами управління 

адміністративних послуг департаменту 

надання адміністративних послуг 

 

Розпорядження міського голови від 

20 травня 2020 року № 120-в „Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад” 

 

6 
Адміністратор сектору інформаційного 

та комп'ютерного забезпечення 

управління адміністративних послуг 

департаменту надання 

адміністративних послуг 

 

Розпорядження міського голови від 

20 травня 2020 року № 120-в „Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад” 
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                                                                                                     Продовження додатка 
 

 

7 
 

Головний спеціаліст сектору з 

енергоефективності відділу 

капітального ремонту, реформування 

та розвитку житлово-комунального 

господарства Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

 

Розпорядження міського голови від 

02 червня 2020 року № 130-в “Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад” 

 

8  

Головний спеціаліст департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій 

 

Розпорядження міського голови від 

02 вересня 2020 року № 211-в “Про 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад” 
 

 

 

Заступник начальника 

відділу кадрової роботи           Світлана ГРОМКО 


