
                         

                                    Ambasciata d'Italia 

        Kiev 
          Неофіційний переклад – спиратися на текст італійською мовою 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ  

2 ПРАЦІВНИКІВ ЗА СТРОКОВИМ ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ 

 

Посол Італійської Республіки в Україні 

 

 

Відповідно до  Указу Президента Республіки №18/1967 зі змінами, в першу чергу до 

законодавчого Декрету 103/2000, який замінив Частину VI 

вищезгаданого Указу Президента Республіки  щодо працівників на 

контрактній основі при Дипломатичних представництвах та 

консульських установах за кордоном; 

 

Відповідно до  в першу чергу, ст. 153, пункт ІІ Указу Президента Республіки № 18/1967 

щодо прийняття на роботу працівників на основі строкового трудового 

договору; 

 

Відповідно до  Декрету Міністерства 032/655 від 16.03.2001р. щодо «Вимог та порядку 

прийняття на роботу працівників на контрактній основі до  

Дипломатичних представництв та консульських установ за кордоном та 

до Італійських Інститутів Культури» 

 

Відповідно до дозволу міністерства, про який йдеться  у повідомленні  №49823 від 

18.03.2019р.; 

 

повідомляє  

 

про намір Посольства Італійської Республіки в Україні прийняти на 

роботу 2-х працівників за строковим трудовим договором на шість 

місяців для виконання функцій  адміністративного асистента. 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

У конкурсному відборі можуть брати участь кандидати, що відповідають таким вимогам: 

1) на момент публікації даного оголошення досягли 18-річного віку; 

2) їх стан здоров’я є задовільним; 

3) мають наступні документи про освіту: Атестат про повну загальну середню освіту або 

його еквівалент. 

 

 

 

 



 

2. ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТАМИ 

 

Кандидати мають надіслати резюме та мотиваційний лист до 30 квітня 2019 не 

пізніше 12.00 на адресу електронної пошти: ambasciata.kiev@esteri.it Заяви будуть 

вважатися поданими вчасно, якщо вони будуть отримані до сплину зазначеного вище 

терміну.  

 

 

3. ДОПУСК ДО СПІВБЕСІДИ  

 

Звертаємо увагу на те, що до співбесіди будуть допущені кандидати, які виходячи із 

наданих документів є найбільш підходящими на посаду. 

Звертаємо увагу кандидатів на необхідність вказати у резюме адресу електронної 

пошти, контактний телефон  (мобільний) для швидкого зв’язку у разі необхідності. 

 

 

4. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

 

Відібрані кандидати мають пройти співбесіду з метою перевірки їх професійних 

навичок. Співбесіда проходитиме італійською та українською мовами. Знання 

англійської мови вітається та буде враховане при обранні переможця. 

 

 

5. ДОКУМЕНТИ 

 

Кандидат-переможець має надати такі документи: 

 

1. свідоцтво про народження; 

 

2. медичну довідку про стан здоров’я; 

 

3. Атестат про повну загальну середню освіту або його еквівалент (завірена 

копія). Нагадуємо, що документи про освіту отримані закордоном мають надаватися з 

їх офіційним перекладом та з документом про їх відповідність. 

 

4. для кандидатів з громадянством відмінним від громадянства країни-

роботодавця – копія дозволу на проживання зацікавленої особи. 

 

Документи українською мовою мають бути належним чином перекладені та 

апостильовані. 

 

Нагадуємо, що громадяни Італії та Європейського Союзу замість довідок, зазначених 

у пунктах 1 та 3 мають надати особисті заяви, що замінюють офіційні довідки, про що 

йдеться в статті 46 Указу Президента Республіки від 28 грудня 2000, №445, винятково 

у випадку, коли йдеться про сімейний стан, особисті дані та факти, що зазначені в 

державних реєстрах Італії або Європейського Союзу та, в останньому випадку, за 

умови, якщо нашим Представництвам буде надана можливість здійснювати 

перевірки. 

 

Зазначаємо, що відповідно до Указу Президента Республіки №445/2000, установи, що 

отримують заяви, які замінюють офіційні довідки, мають вибірково проводити 
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належну перевірку, а також в у всіх випадках, коли виникають сумніви у правдивості 

цих заяв. 

 

Обраний кандидат не зможе вступити на посаду до відповідного погодження 

Центральним Бюджетним Відділом постанови Міністерства про схвалення строкового 

трудового договору. 

 

 

 

м. Київ, 08-04-2019 

      Посол Італії в Україні  

  Давіде Ла Чечіліа 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Дану об’яву було опубліковано на дошці оголошень Посольства Італії в Україні  

– 08.04.2019  

 

 

 

     Посол Італії в Україні 

        Давіде Ла Чечіліа 

 


