


                     Додаток  
                      до наказу начальника відділу містобудування  
                      та архітектури облдержадміністрації 
                      21.03.2017   № 2нк 

 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії „В” -  головного спеціаліста  
відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

- підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні; 
- організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм; 
- здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області; стану розроблення, 
оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забудови та 
іншого використання територій; 
- підготовка пропозицій до програм економічного та соціального розвитку області і подання їх 
на розгляд до обласної державної адміністрації та щодо розроблення, коригування показників і 
затвердження схеми планування території області; 
- визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної 
документації на регіональному та місцевому рівнях; 
- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних 
стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації; 
- сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і 
населених пунктів області; 
- розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж 
населених пунктів області, підготовка висновків щодо їх затвердження в установленому 
законодавством порядку;  
- забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному рівні; 
- сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області; 
- організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів; 

Умови оплати праці 

- посадовий оклад  3801 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”; 
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 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 на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону. 
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування,  за 2016 рік. 
Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 
проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, 
до 06 квітня 2017 року включно. 
Документи приймаються за адресою: 29000 м. Хмельницький, вул.Грушевського, 87,  
каб. 106-107 

Дата, час і місце проведення конкурсу Конкурс буде проведено 20 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв., 
м. Хмельницький,   вул. Грушевського, 87,  каб. 106 

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

Матвіюк Людмила Леонтіївна, тел. (0382) 79-48-05 
38714803@mail.gov.ua 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра 
2 Досвід роботи не потребує 
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 
1 Освіта вища освіта за спеціальністю „Архітектура” 
2 Знання законодавства Конституція України; закони України „Про державну службу”, „Про запобігання корупції”, 

„Про архітектурну діяльність”, „Про основи містобудування”, „Про регулювання 
містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, постанова 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 „Про містобудівний кадастр”, інші 
нормативно-правові документи, що регулюють реалізацію державної політики у галузі 
містобудування та архітектури 

3 Професійні чи технічні знання 1) знання нормативної бази у галузі містобудування та архітектури; 
2) вміння готувати аналітичні довідки; 
3) проведення моніторингу реалізації схеми планування території області; стану розроблення, 
оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забудови та 
іншого використання територій; 



4) вміння визначати державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної 
документації на регіональному та місцевому рівнях; 
5) ведення містобудівного кадастру на обласному рівні. 

4 Спеціальний досвід роботи не потребує 
5 Знання сучасних інформаційних технологій Досвідчений користувач персонального компютера; досвід роботи з офісним пакетом 

Microsoft Office (Word? Excel, Power Point); навички роботи з інформаійно-пошуковими 
системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування 

6 Особистісні якості відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, 
креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових 
ситуаціях 
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