
 

 

 

 

 

 «Конотопська міська рада (проспект Миру, 8) оголошує конкурс на 

заміщення вакантних посад: 

1.1. Спеціаліста 1 категорії відділу земельних ресурсів міської ради 

виконавчого комітету Конотопської міської ради. Робота постійна. 

ВСТАНОВИТИ професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

-громадянство України; 

-володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного законом 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 

-обов’язкові знання законодавчих актів та нормативних документів, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування; 

-вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. 

Строк подачі документів – з 12.01.2022 по 11.02.2022 включно. 

Розмір та умови оплати праці: 

-посадовий оклад, ранг в межах 6 категорії посад, надбавка за вислугу 

років та надбавка за високі досягнення у праці відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів». 

Ознайомитися із посадовою інструкцією, отримати перелік документів, 

пакет бланків для участі у конкурсі та перелік питань для підготовки до іспиту 

можна у секторі з управління персоналом міської ради (т.6-63-30) за адресою 

пр.Миру, 8 (3 поверх міської ради, к. 306) та на сайті Конотопської міської 

ради (Громадянам: Вакансії). 

1.2. Завідувача сектору енергозбереження та екології управління 

економіки Конотопської міської ради. Робота постійна. 

ВСТАНОВИТИ професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

-громадянство України; 

-володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного законом 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 

-обов’язкові знання законодавчих актів та нормативних документів, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування; 

-повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 

магістра; 

-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. 

1.3. Головного спеціаліста сектору енергозбереження та екології 

управління економіки Конотопської міської ради. Робота постійна. 

ВСТАНОВИТИ професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

-громадянство України; 



-володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного законом 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 

-обов’язкові знання законодавчих актів та нормативних документів, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування; 

-вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. 

1.4. Головного спеціаліста відділу інвестиційної діяльності, проектного 

менеджменту та підтримки громадських проектів управління економіки 

Конотопської міської ради. Робота постійна. 

ВСТАНОВИТИ професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

-громадянство України; 

-володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного законом 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 

-обов’язкові знання законодавчих актів та нормативних документів, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування; 

-вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. 

Строк подачі документів – з 12.01.2022 по 11.02.2022 включно. 

Інформацію щодо функціональних обов’язків, розміру та умов оплати 

праці можна отримати в управлінні економіки Конотопської міської ради  (т.2-

63-75) за адресою  м.Конотоп, пр.Миру,8 (4 поверх, к.404). 

Пакет документів для участі у конкурсі можна отримати у секторі з 

управління персоналом міської ради виконавчого комітету Конотопської 

міської ради (т.6-63-30) за адресою пр.Миру, 8 (3 поверх міської ради, к. 306). 

 

                                                                                                 Конкурсна комісія.» 

 

 

 


