
Перелік вакантних посад на комунальних підприємствах 

 станом на серпень 2019р. 

 

Назва 

підприємства 

Назва вільних 

робочих місць, 

вакантних місць 

Кіль-

кість 

вака-

нсій 

Розмір 

заробітної 

плати, 

грн  

Вимоги до 

кандидата на 

зайняття 

робочого 

місця, посади 

Завдання та 

обов′язки 

Комунальне 

підприємство 

″Муніципальна 

дорожня компанія″ 

 

вул.Максимовича, 

13 

тел.568843 

Робітник з благоустрою 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

9500 

 

 

 

 

 

 

 

Проходження 

медичного 

огляду 

Прибирання 

вулиць міста 

Комунальне 

підприємство 

«Івано-

Франківськводо-

екотехпром» 

 

вул.Ботанічна,2 

тел.759347 

Слюсар-ремонтник 2 4173- 

5325 

Базова загальна 

середня 

Ремонт  

обладнання, 

ремонтне 

обслуговування 

водопровідних 

мереж 

Слюсар аварійно-

відновлювальних робіт 

3-й – 5-й розряди 

5 4173- 

5325 

Базова загальна 

середня 

Обслуговування  

каналізаційних 

та дощових 

мереж 

Слюсар АВР в/м 

аварійно-відновлюваних 

робіт водопровідних 

мереж 

2 4173- 

5325 

Базова загальна 

середня 

Обслуговування 

водопровідних  

мереж 

Машиніст екскаватора 2 7123 Професійно-

технічна 

Виконання 

земляних робіт 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування  5-й 

розряд 

1 5325 Професійно-

технічна 

Обслуговування 

електричних 

мереж та 

підстанцій 

Комунальне 

підприємство 

«Дирекція 

замовника» 

 

вул.Гетьмана 

Мазепи, 185 

тел.0962506350 

Слюсар-електрик 1 5000 Освіта середня-

спеціальна, стаж 

роботи не менше 

3 років 

Обслуговування 

внутрішньобу-

динкових 

електромереж 

житлового 

фонду 

підприємства 

ДМП «Івано- 

Франківськтепло-

комуненерго» 

 

вул.Богдана 

Хмельницького, 

59А 

тел.560522 

Електромонтер 3 Тарифна 

ставка 

54,75   

грн./год 

Мати допуск по 

виконанню робіт 

під напругою 

Обслуговування 

і ремонт 

електроустаткув

ання на об’єктах 

підприємства 

Електрогазозварник 3 Тарифна 

ставка 

57,77 

грн/год 

Мати 

посвідчення 

електрогазозвар-

ника 

Проведення 

зварювальних 

робіт 



Слюсар-ремонтник 21 Тарифна 

ставка 

49,43 

грн./год 

Без вимог до 

стажу роботи 

Ремонт та 

обслуговування 

теплових мереж 

Слюсар-сантехнік 28 Тарифна 

ставка 

49,43 

грн./год 

Без вимог до 

стажу роботи 

Обслуговування 

та ремонт 

внутрішньо- 

будинкових 

систем опалення 

та гарячого 

водопостачання 

Водій 2 Тарифна 

ставка від 

вантажопі-

дйомності  

машини 

Мати 

посвідчення 

водія 

Дотримуватися 

правил БДР 

Слюсар з ремонту 

газового обладнання 

2 Тарифна 

ставка 

46,84 

грн./год 

Мати 

посвідчення 

газовика 

Обслуговування 

та експлуатація 

газового 

обладнання 

Комунальне 

підприємство 

«Центр розвитку 

міста та рекреації» 

 

вул.Чорновола, 126 

тел.533527 

Озеленювач 3-го розряду 2 7200 Професійно-

технічна освіта 

або повна 

загальна середня 

освіта та 

професійна 

підготовка на 

виробництві 

Підготовка, 

висадження, 

догляд за  

садивним 

матеріалом, 

прибирання 

зеленої зони, 

при потребі 

виконує роботи 

з косіння 

Обхідник гідроспоруд 1 7000 Базова загальна 

середня освіта та 

професійна 

підготовка на 

виробництві 

Проводить 

експлуатаційне 

обслуговування 

гідротехнічних 

споруд, виконує 

роботи щодо 

утримання 

території 

водойми в 

належному стані 

Двірник 2 7000 Базова загальна 

середня освіта 

або початкова 

загальна освіта 

та професійна 

підготовка на 

виробництві, без 

вимог до стажу 

роботи 

Роботи з 

благоустрою. 

Прибирання 

твердого 

покриття та 

зелених зон, 

утримання в 

належному стані 

санітарних 

ящиків та урн 



Комунальне 

підприємство 

«Електроавто-

транс» 

 

вул.Тролейбусна, 

40 

тел.584580 

Обмотувальник 

елементів електричних 

машин 

2 від 8500 Професійно-

технічна освіта. 

5-6 розряд. Стаж 

роботи 

Перемотка 

двигунів 

постійного 

струму та інші 

обмотувальні 

роботи 

Електромонтер з 

ремонту та монтажу 

кабельних ліній 

1 від 8600 Професійно-

технічна освіта. 

6 розряд 

Ремонт та 

монтаж 

кабельних ліній 

Комунальне 

підприємство 

″Благоустрій″ 

 

вул.Залізнична, 22 

тел. 050-937-84-55 

Робітник з благоустрою 

 

 

40 

 

 

 

від 6500 

 

 

 

Загальна середня 

освіта без вимог 

до стажу роботи 

Прибирання 

вулиць міста 

алей, скверів, 

тротуарів, 

догляд за 

дитячими 

майданчиками 

 


