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IIpo oronorneHH51 KOHKypcy Ha 3aMH51TI51 
BaKaHTHOl IIOCa,IJ;H ,IJ;ep)l(aBHOl CJiy)I(6H 

N2 124/2017- p/R 

Bi,IJ;rroBi,IJ;HO ,IJ;O cTarri 23 3aKoHy YKpa1HH "IIpo ,IJ;ep)l(aBHY cJiy)l(6y", rrocTa
HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpai'HH Bi,IJ; 25 6epe3H51 2016 poKy N2 246 "IIpo 3a
TBep,IJ;)I(eHH51 I1op51,Il;Ky rrpoBe,IJ;eHH51 KOHKypcy Ha 3aMH51TI51 IIOCa,IJ; ,IJ;ep)l(aBHOl 
cny)l(6 11": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aMH51TI51 BaKaHTHo1 rroca,IJ;H ,IJ;ep)l(aBHoi' cny)I(6H 
KaTeropil "B" - rOJIOBHOrO KOHCYJibTaHTa (3 IIHTaHb 3arro6iraHH51 Ta BM51BJieHH51 
Kopyrruj1) arrapaTy XMenbHHU:bKOI o6nacHo1 ,IJ;ep)l(aBHo1 a,IJ;MiHicTpau;il. 

2. 3aTBep,Il;HTH YMOBH IIpOBe,IJ;eHH51 KOHKypcy Ha 3aMH51TI51 BaKaHTHOl IIOCa,IJ;H 
,IJ;ep)l(aBHOl CJiy)I(6H KaTeropii' "B"- rOJIOBHOrO KOHCYJibTaHTa (3 IIHTaHb 3arro6iraH
H51 Ta BH51BJieHH51 Kopyrru;ii') arrapaTy XMeJibHHU:hKoi' o6nacHoi' ,IJ;ep)l(aBHoi' a,IJ;MiHi
cTpau;i1 (,IJ;O,IJ;aiOTbC51). 

3. Bi,IJ;,IJ;inaM 3 IIHTaHb rrepcoHany Ta Haropo,IJ; (IO. MaM~yp), impopMau;iMHo
KOMrr'IOTepHoro 3a6e3rre~eHH51 (B. IIacTepHaK) arrapaTy o6nacHo1 ,IJ;ep)l(aBHoi' a,IJ;Mi
HicTpau;i1 3a6e3rreqHTH OIIpHJIIO,IJ;HeHH51 OrOJIOllieHH51 KOHKypcy Ha ocpiu;iMHOMY Be6-
cai1:Ti o6n,IJ;ep)l(a,IJ;MiHicTpau;ii' Ta rrepe,IJ;a~y U:horo po3rrop51,Il;)l(eHH51 Mi)l(perioHaJib
HOMY yrrpaBJiiHHIO Hau;,IJ;ep)l(cJiy)I(6H y BiHHHU:bKiH:, )KHTOMHpcbKiH: Ta XMeJib
HHU:bKiH: o6JiaCT51X. 

u;boro po3rrop51,Il;)l(eHH51 3aJIHrnaiO 3a co6oro. 

0. KopHiH:~yK 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
10.11.017 № 124/2017-р/к 

 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії “В” – головного консультанта (з питань запобігання та виявлення 
корупції) апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки розробляє та проводить заходи щодо запобігання 

корупційним правопорушенням, а також здійснює 
контроль за їх проведенням в апараті обласної дер-
жавної адміністрації, її структурних підрозділах та 
районних державних адміністраціях; 
надає апарату обласної державної адміністрації, її 
структурним підрозділам, районним державним адмі-
ністраціям та їх окремим працівникам роз’яснення 
щодо застосування антикорупційного законодавства; 
вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів 
та сприяє його усуненню, контролює дотримання 
вимог законодавства щодо врегулювання конфлік-
ту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчи-
нення корупційних правопорушень ризики в діяль-
ності посадових і службових осіб апарату обласної 
державної адміністрації, її структурних підрозділів 
та районних державних адміністрацій, вносить го-
лові обласної державної адміністрації пропозиції 
щодо усунення таких ризиків; 
надає допомогу працівникам апарату обласної дер-
жавної адміністрації у заповненні декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування; 
у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних правопорушень посадовими 
чи службовими особами апарату обласної держав-
ної адміністрації, її структурних підрозділів та ра-
йонних державних адміністрацій, інформує у вста-
новленому порядку про такі факти голову обласної 
державної адміністрації, а також правоохоронні 
органи відповідно до їх компетенції; 
веде облік працівників апарату обласної державної 
адміністрації, її структурних підрозділів та район-
них державних адміністрацій, притягнутих до від-
повідальності за вчинення корупційних правопо-
рушень; 
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взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та 
виявлення корупції державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організа-
цій, а також зі спеціально уповноваженими суб’єк-
тами у сфері протидії корупції; 
розглядає в межах повноважень повідомлення про 
випадки корупційних та інших неправомірних ді-
янь (дій або бездіяльності) з боку працівників апарату 
обласної державної адміністрації, її структурних 
підрозділів та районних державних адміністрацій; 
повідомляє у письмовій формі голові обласної дер-
жавної адміністрації, посадовій особі Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром 
Кабінету Міністрів України та спеціально уповно-
важеним суб’єктам у сфері протидії корупції про 
факти, що можуть свідчити про вчинення коруп-
ційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 
посадовими особами апарату обласної державної 
адміністрації, її структурних підрозділів та район-
них державних адміністрацій; 
за рішенням голови обласної державної адміні-
страції здійснює перевірки діяльності структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації та 
районних державних адміністрацій у межах своєї 
компетенції 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3801,0 грн., інші виплати – від-
повідно до Закону України “Про державну службу”

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік документів, необхід-
них для участі в конкурсі, та 
строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазна-

ченням основних мотивів щодо зайняття посади дер-
жавної служби, до якої додається резюме у довільній 
формі. 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до 
неї не застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, та надає згоду на проходження пе-
ревірки та оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
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7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за 
2016 рік. 

Строк подання документів до 27 листопада 2017 ро-
ку включно. 

Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 

каб. 211-212 
Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 30 листопада 2017 року об 
11.00 за адресою: м. Хмельницький, майдан Неза-
лежності, 2, каб. 114  

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Гурна Олена Миколаївна, тел. (0382) 65-72-26,  
personnel2@adm-km.gov.ua 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче 

молодшого бакалавра, бакалавра   
2 Досвід роботи – 
3 Володіння державною 

мовою 
вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 
1 Якісне виконання 

поставлених завдань 
вміння працювати з інформацією ; 
вміння вирішувати комплексні завдання; 
вміння надавати пропозиції  

2 Технічні вміння  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 
програмне забезпечення 

3 Командна робота та 
взаємодія 

вміння працювати в команді; 
вміння ефективної координації з іншими; 
вміння надавати зворотний зв'язок 

4 Особистісні компетенції відповідальність; 
системність і самостійність у роботі; 
уважність до деталей; 
наполегливість; 
вміння працювати у стресових ситуаціях 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 
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2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного службов-
ця відповідно до посадової 
інструкції (положення про 
структурний підрозділ) 

Закон України: 
“Про засади державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017 роки”;  
постанови Кабінету Міністрів України: 
від 29 квітня 2015 року № 265 “Про затвердження 
Державної програми щодо реалізації засад дер-
жавної антикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2015-2017 роки”; 
від 04 вересня 2013 року № 706 “Питання запобі-
гання та виявлення корупції”; 
знання вимог спеціальних нормативно-правових 
актів державної антикорупційної політики та вміння 
їх застосовувати у сфері державної служби 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
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