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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
________2017 № ____________ 

 

 

 

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

категорії “Б” – начальника юридичного відділу апарату 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки За дорученням голови обласної державної адмі-

ністрації представляє інтереси адміністрації у судах 
та в інших органах;  

здійснює керівництво діяльністю юридичного 
відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, кон-
тролює їх роботу, забезпечує виконання покладених 
на юридичний відділ завдань щодо реалізації дер-
жавної політики в діяльності обласної державної 
адміністрації; 

здійснює правову експертизу проектів розпоряд-
жень, що вносяться на розгляд голови адміністрації 
та наказів заступника голови-керівника апарату об-
ласної державної адміністрації, візує їх за наявності 
віз керівників зацікавлених структурних підрозділів, 
визначає необхідність подання цього розпорядження 
до Головного територіального управління юстиції в 
області для державної реєстрації; 

інформує голову обласної державної адміністрації 
та заступника голови – керівника апарату адміністра-
ції про необхідність вжиття заходів щодо скасування 
актів, прийнятих з порушенням законодавства, готує 
відповідні подання; 

здійснює методичне керівництво правовою робо-
тою обласної державної адміністрації, за дорученням 
голови, заступника голови – керівника апарату обл-
держадміністрації надає правову допомогу структур-
ним підрозділам адміністрації; 

бере участь у розгляді матеріалів за наслідками 
перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові вис-
новки за фактами виявлених правопорушень; 

розглядає проекти нормативно-правових актів, які 
надійшли в обласну державну адміністрацію для по-
годження, з питань що належать до компетенції адмі-
ністрації, готує проекти письмових висновків чи зау-
важень до них; 
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 за дорученням голови, заступника голови – керів-
ника апарату обласної державної адміністрації роз-
глядає скарги, заяви громадських об’єднань, підпри-
ємств, установ, організацій, громадян та готує за ни-
ми відповідні рішення; 

під час прийому громадян головою обласної дер-
жавної адміністрації надає необхідну правову допо-
могу; 

з використанням сучасних технічних засобів про-
водить інформаційно-довідкову роботу з питань зако-
нодавства; 

здійснює методичне управління роботою юридич-
них відділів апаратів районних державних адміні-
страцій; 

бере участь в організації та проведенні семінарів, 
інших занять з правових питань з працівниками 
юридичних служб райдержадміністрацій, підвищенні 
ними професійної кваліфікації. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6500,0 грн., інші виплати – 
відповідно 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 за-

значенням основних мотивів щодо зайняття посади 
державної служби, до якої додається резюме у до-
вільній 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. 

4. Копія (копії) документа (документів) про 
освіту. 

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 
володіння державною мовою. 

6. Заповнена особова картка встановленого 
зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування, 
за 2016 рік. 

Строк подання документів до 02 листопада 2017 ро-
ку включно. 
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Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 

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

Конкурс буде проведено 08 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 
магістра за спеціальністю “Правознавство” 

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби кате-
горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місце-
вого самоврядування, або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 
 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
1 Ефективність аналізу та вис-

новків 
здатність ефективно узагальнювати інфор-

мацію;  
здатність встановлювати логічні взаємо-

зв’язки;  
здатність робити коректні висновки 

2 Командна робота командна робота; 
орієнтація на командний результат;  
відкритість в обміні інформацією 

3 Досягнення результатів чітке бачення результату; 
сфокусовані зусилля для досягнення резуль-

тату;  
запобігання та ефективне подолання пере-

шкод 
4 Управління організацією 

роботи 
чітке бачення цілі;  
ефективне формування та управління про-

цесами; 
чітке планування роботи 
 

5 Стресостійкість розуміння своїх емоцій; 
управління своїми емоціями 

6 Досягнення результатів чітке бачення результату; 
запобігання та ефективне подолання пере-

шкод. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 

2 Знання спеціального законо-
давства, що пов’язане із зав-
даннями та змістом роботи 
державного службовця від-
повідно до посадової інструк-
ції (положення про структур-
ний підрозділ) 

Земельний, Водний, Бюджетний, Цивільний 
кодекси України, Кодекс законів про працю 
України, Кодекс цивільного захисту України; 

Закони України: 
“Про землеустрій”;  
“Про ліцензування видів господарської діяль-

ності”; 
“Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності ”; 
“Про перелік документів дозвільного харак-

теру у сфері господарської діяльності ”; 
“Про автомобільний транспорт”; 
“Про автомобільні дороги”; 
Указ Президента України від 03.10.1992 року 

№ 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів вико-
навчої влади”; 

інші нормативно-правові акти законодав-
ства, що стосуються державної служби та діяль-
ності відповідного органу виконавчої влади; 
Укази Президента України, постанови та розпо-
рядження Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, інші акти, що регулюють 
організацію та методику ведення правової ро-
боти 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
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