
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

_______________                                                                                              №________
м. Лиман

Про утворення  конкурсної комісії 

для проведення відбору кандидатів 

на заміщення вакантних посад   посадових осіб

Лиманської міської ради та її виконавчих органів

З метою проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 
Лиманської міської ради та її виконавчих органах, відповідно до Закону України “Про 
службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови КМУ від 25 березня 2016 
року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.лютого 2002 р. 
№169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців”, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”:

1. Утворити  конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення
вакантних посад посадових осіб Лиманської міської ради та її виконавчих орга-
нів, та затвердити її склад (додаток).

2. Розпорядження міського голови від 31.10.2018 р.  №260-0 “Про затвердження
складу  комісії  на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого
самоврядування Лиманської міської ради та її виконавчих органів” визнати та-
ким, що втратило чинність. 

   3.   Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова О.В. Журавльов

 



 Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від_________№______

СКЛАД
конкурсної комісії з питань прийняття на службу в органи місцевого

самоврядування до Лиманської міської ради та її   виконавчих органів

1 Погорелов Олександр Володимирович Керуючий справами виконавчого 
комітету Лиманської міської ради

2 Коровченко Олена Володимирівна        - Начальник відділу з питань кадрової 
роботи виконавчого комітету міської 
ради, секретар комісії

Члени комісії:
3 Авдєєнко Надія Павлівна  Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів
4 Безгубов Олександр Володимирович начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

5 Біленко Галина Миколаївна начальник відділу Державної 
реєстрації виконавчого комітету 
Лиманської міської ради

6 Донцова Олеся Валентинівна                

                        

Начальник загального відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

7 Шуляченко Ірина Олексіївна                 начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

Керуючий справами О.В. Погорелов


