
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

11 червня 2021 року                        м. Бережани                                        № 147-р 

 

Про створення комісії для проведення  

конкурсів на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування 

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року            

№ 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців» (зі змінами),  розпорядження міського 

голови від 30.03.2021 року № 83-р «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб апарату управління 

Бережанської міської ради», враховуючи кадрові та структурні зміни в 

управлінні Бережанської міської ради, Регламент Бережанської міської ради, 

затвердженого рішенням І сесії міської ради від 02 грудня 2020 року №9,  

керуючись ст.12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Для проведенні конкурсів на заміщення  вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування міської ради створити постійно діючу конкурсну 

комісію у складі: 

Голова комісії: 

Загнійна Ірина Василівна –  секретар міської ради. 

 

Заступник голови комісії: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  міської ради; 

 

Секретар комісії: 

Ткач Наталія Вагіфівна – головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції міської ради. 

 

Члени комісії: 

Урдейчук Володимир Петрович – заступник міського голови; 

Халупник Зіновій Онуфрійович – начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради; 



Яцишин Руслана Василівна – головний спеціаліст з питань кадрової 

роботи міської ради; 

Берник Мар’яна Степанівна – головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради. 

Щербань Павло Зіновійович – головний спеціаліст – інспектор праці 

міської ради; 

2. Голови, їх заступники та члени постійних депутатських комісій 

Бережанської міської ради (представник визначається за рішенням відповідної 

постійної комісії) входять в склад комісії при заміщенні вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування тих управлінь та відділів, які 

відносяться до сфери повноважень  профільних комісій, з правом голосу. 

3. Заступники міського голови, керівники самостійних управлінь та 

відділів входять в склад комісії при заміщенні вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування тих управлінь і відділів, які відносяться до сфери їх 

управління, з правом голосу. 

4. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови 

від 14.12.2020 року № 12-р «Про створення комісії для проведення  конкурсів 

на   заміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування», 

від 04.01.2021 року № 1-р «Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 14.12.2020 року № 12-р «Про створення постійної комісії для 

проведення  конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування», від 12.02.2021 року № 38-р «Про введення у склад  постійної 

комісії для проведення  конкурсів на заміщення вакантних посад посадової 

особи місцевого самоврядування міської ради  - головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції міської ради Ткач Н.В.», від 15.03.2021 року 

№ 70-р «Про введення у склад  постійної комісії для проведення  конкурсів на 

заміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування – 

заступника міського голови Урдейчука В.П.». 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

         

 

    

 

 Міський голова                                                           Ростислав БОРТНИК 

 
 


