
XMEAhHHUhKA 06AACHA tlEPIRABHA NlMIHICTPAUIH 

P03nOP.HllfKEHH.H 
28.07.20I7 XMeilbHll1L..1bKll1171 

Ilpo oronorneHH.H KOHKypcy Ha 3aifH.HTT.H 
BaKaHTHOl rroca.n;M .n;ep)l{aBHOl cny)l{6M 

N2 84/20I7-p/R 

Bi.n;rroBi,n;Ho .n;o cTaTTi 23 3aKoHy YKpa1HM "Ilpo .n;ep)l{aBHY cny)l{6y", rrocTa
HOBM Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa1HM Bi.n; 25 6epe3H.H 2016 POKY N~ 246 "Ilpo 3a
TBep.n;)l{eHH.H Ilop.H,n;Ky rrpoBe,n;eHH.H KOHKypcy Ha 3aHH.HTT.H rroca.n; .n;ep)l{aBHOl 
cny)l{6M": 

1. OronocMTM KOHKypc Ha 3aifH.HTT.H BaKaHTH01 rroca.n;M .n;ep)l{aBHOI cny)l{6M 
KaTeropi1 "E" - 3acTyrrHMKa ronoBM XMenbHMI(bKOI o6nacHo1 .n;ep)l{aBHOI a.n;MiHi
CTpau;il. 

2. 3aTBep,n;MTM YMOBM rrpoBe,n;eHH.H KOHKypcy Ha 3aHH.HTT.H BaKaHTHOl rroca.n;M 
KaTeropi1 "E" - 3acTyrrHMKa ronoBM XMenbHMIJ;bKo1 o6nacHo1 .n;ep)l{aBHOI a.n;MiHi
cTpau;i1 (.n;o.n;aIOTbC.H ). 

3. Bi.n;.n;iny 3 IIMTaHb rrepcoHany Ta Haropo.n; arrapaTy (IO. MaMqyp), yrrpaB
niHHIO impopMau;iHHo1 .n;i.HnhHOCTi Ta KoMyHiKau;iH 3 rpoMa,n;chKicTIO (I. MMxaii
noBa) o6nacHo1 .n;ep)l{aBHo1 a.n;MiHicTpau;il 3a6e3rreqMTM orrpMJIIO,n;HeHH.H oronorneH
H.H KOHKypcy Ha ocpiu;iiiHoMy Be6-caiiTi o6n.n;ep)l{a,n;MiHicTPau;i1 Ta rrepe.n;aqy u;horo 
po3rrop.H.n;)l{eHH.H Mi)l{perioHanbHOMY yrrpaBniHHIO Hau;.n;ep)l{cny)l{6M y BiHHMI(hKiH, 
)l{MTOMMpCbKiii Ta XMenhHMI(hKiii o6nacT.HX. 

4. KoHTponh 3a BMKOHa H.H u;horo po3rrop.H,n;)l{eHH.H 3anMrnam 3a co6om. 

r OllOBa a,n;MiHiCTpau;il 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
28.07.2017.2017 № 84/2017-р/к 

 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “Б” – заступника 

голови Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки забезпечує виконання положень Конституції, законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації 
з питань, що входять до його компетенції, при здій-
ненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіє з 
відповідними міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 8850,0 грн., інші виплати – відповідно 
до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призна-
чення 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 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 оприлюд-
нення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 
Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння дер-

жавною мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функ-

цій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. 
Строк подання документів – 20 календарних днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 
сайті Національного агентства України з питань державної 
служби до 21 серпня  2017 року включно. 
Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 
каб. 211-212 
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Дата, час і місце 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 28-29 серпня 2017 року об 11.00 
за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 
каб. 114  

Прізвище, ім’я та по батько-
ві, номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, 
яка надає додаткову інфор-
мацію з питань проведення 
конкурсу 

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

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

1 Освіта вища освіта за ступенем магістра 
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби 

категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах 
місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності не менше 
двох років 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 
Спеціальні вимоги

1 Освіта – 
2 Знання законодавства Конституція України;  

закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”;   
“Про очищення влади”; 
“Про добровільне об’єднання територіальних 
громад”; 
законодавство у сфері реалізації державної полі-
тики у галузях промисловості, енергетики, будів-
ництва, житлово-комунального господарства, транс-
порту, зв’язку та інформатизації, щодо розвитку 
підприємництва та проведення експертизи місто-
будівної документації відповідно до законодавства 
України 

3 Професійні чи технічні знання основи державного управління, технології адмі-
ністративної роботи, системи державних органів і 
органів місцевого самоврядування, внутрішня ор-
ганізація їх діяльності; 
основи правознавства, економіки, аналізу дер-
жавної політики, соціально-економічного прогно-
зування та планування; господарської діяльності та 
господарських відносин 
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4 Спеціальний досвід роботи – 
5 Знання сучасних інформацій-

них технологій 
володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача;  
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point) або з альтернативним 
пакетом Open Office, Libre Office;  
навички роботи з інформаційно-пошуковими си-
стемами в мережі Інтернет;  
знання сучасних технологій з електронного уря-
дування. 

6 Управління організацією та 
персоналом 

організація і контроль роботи; 
управління проектами; 
управління якісним обслуговуванням; 
вміння працювати в команді та керувати 
командою;  
оцінка і розвиток підлеглих; 
вміння розв’язання конфліктів. 

7 Прийняття ефективних рішень вміння вирішувати комплексні завдання; 
ефективно використовувати ресурси (у тому 
числі фінансові та матеріальні); 
аналіз державної політики та планування заходів 
з її реалізації; 
вміння працювати з великими масивами інфор-
мації; 
вміння працювати при багатозадачності; 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
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