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У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – 

головного спеціаліста відділу зовнішньоекономічної діяльності  та міжнародного 
співробітництва управління економічного розвитку Департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  

- впроваджує заходи щодо реалізації державної політики у 
сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;   
- бере участь у реалізації заходів, спрямованих на нарощу-
вання інвестиційних ресурсів, створення сприятливого 
інвестиційного клімату; 
- забезпечує створення сприятливих умов для розвитку 
зовнішньоекономічної політики, залучення інвестицій в 
область; 
- бере участь у підготовці пропозицій до проектів стратегіч-
них і програмних документів з питань залучення зовнішньої 
допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економіч-
ного і соціального розвитку України та області;  
- здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних 
відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування 
зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, 
готує до подання Мінекономрозвитку пропозицій стосовно 
розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС;  
- бере участь в підготовці пропозицій щодо доцільності ство-
рення спеціальних економічних зон, запровадження спеціаль-
ного режиму інвестиційної діяльності на територіях пріори-
тетного розвитку, готує пропозиції до проектів відповідних 
нормативно-правових актів;  
- забезпечує у межах своїх повноважень участь підприємств 
та організацій області у виставково-ярмаркових заходах;  
- вносить в установленому порядку пропозиції з питань 
удосконалення законодавства України;  
- готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання  - 
виконує інші функції відповідно до законодавства та такі, що 
входять до компетенції відділу.  

Умови оплати праці  
посадовий оклад – 3801 грн., інші виплати відповідно до 
Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість 
чи безстроковість 
призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 
 

Перелік документів, 
необхідних для участі в 
конкурсі, та строк їх 
подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів щодо зайняття посади державної 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 перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону 
або копію довідки встановленої форми про результати такої 
перевірки. 
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною 
мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік 
Строк подання документів: 30 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу на 
офіційному сайті Національного агентства з питань 
державної служби, до 5 вересня 2017 року включно 
Документи приймаються за адресою: 
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад, 
каб.125 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

Конкурс буде проведено 11-12 вересня 2017 року, о 11.00 
за адресою: м. Хмельницький  
майдан Незалежності, Будинок Рад, каб.141   

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

Толмачова Ірина Петрівна 
тел. (0382) 65-34-26 
khm_econ@аdm-km.gov.ua  

Вимоги до професійної компетенції 

І Загальні  вимоги 

1 Освіта вища 

Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр                          

2 Стаж роботи (тривалість у роках, у 
тому числі на посадах певної категорії)

   - 

3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою 

ІІ Спеціальні  вимоги 

1 Освіта - 

2 Знання законодавства Конституція України  
Закони України:  
“Про державну службу” 
“Про запобігання корупції” 
“Про місцеве самоврядування в Україні” 
“Про очищення влади”;                            
законодавство у сфері реалізації державної 
політики з питань зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності. 

3 Професійні чи технічні знання - вільне володіння однією з мов країн-членів 
ЄС (англійською, німецькою); 
-  відповідно до посадових обов’язків з 
урахуванням вимог спеціальних законів 



4 Знання сучасних інформаційних 
технологій  

1) вміння використовувати комп’ютерне 
обладнання та програмне забезпечення, 
використовувати офісну техніку; 
2) вільне володіння ПК, вміння користуватись 
оргтехнікою, знання програм Microsoft Office 
(Word, Excel) 

5 Особистісні якості 1) відповідальність; 
2) аналітичні здібності;  
3) системність і самостійність в роботі; 
4) уважність до деталей; 
5) наполегливість;  
6) креативність та ініціативність; 
7) вміння працювати в стресових ситуаціях. 
8) самоорганізація та орієнтація на розвиток;  
9) комунікабельність 
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