
XMEAhHHYhKA OliAACHA t{EPlRABHA At{MIHICTPAYlH 

26 . 04.2017 

Ilpo oronomeHmi KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 
BaKaHTHO'i noca,n;~I ,n:ep)l(aBHo'i cny)l(6R 

NQ 35/20I7-p/R 

Bi,n:noBi,n:Ho ,n:o cTarri 23 3aKoHy Y Kpa'iH:a "Ilpo ,n:ep)l(aBHY cny)l(6y", nocTa
HOBR Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa'iH:a Bi,n: 25 6epe3H51 2016 poKy N2 246 "Ilpo 3a
TBep,n:)l(eHH51 IJop51,n:Ky IIpOBe,n:eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 IIOCa,ll; ,n:ep)l(aBHOl 
cny)l(6:a": 

1. Oronoc:aT:a KOHKypc Ha 3aiiH51TT51 BaKaHTHo'i noca,n::a ,n:ep)l(aBHo'i cny)l(6:a 
KaTeropi'i "E" - 3aBi,n:yBaqa ceKTopy Mo6ini3au;iiiHo'i po6oT:a anapaTy XMenoHRIJ;hKO'i 
o6naCHOl ,n:ep)l(aBHOl a,n:MiHiCTpau;i'i. 

2. 3aTBep,ll;RTll YMOBR IIpOBe,n:eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOl IIOCa,ll;R 
,n:ep)l(aBHO'i cny)l(6:a KaTeropi'i "E" - 3aBi,n:yBaqa ceKTopy Mo6ini3au;iiiHo'i po6oT:a 
anapaTy XMenoHRIJ;hKo'i o6nacHo'i ,n:ep)l(aBHo'i a,n:MiHicTpau;i'i (,n:o,n:aiOThC51). 

3. B i,n:,n:iny 3 n:aTaHb nepcoHany Ta Haropo,n: anapaTy (IO. MaMqyp ), ynpaB
niHHIO iHcpopMau;iiiHo'i ,n:i51nhHOCTi Ta KoMyHiKau;iii 3 rpoMa,n:coKicTIO (I. M:axaii
noBa) o6nacHo'i ,n:ep)l(aBHO'i a,n:MiHicTpau;i'i 3a6e3neq:aT:a onp:aniO,n:HeHH51 oronomeH
H51 KOHKypcy Ha ocpiu;iiiHoMy Be6-caii:Ti o6n,n:ep)l(a,n:MiHicTpau;i'i Ta nepe,n:aqy u;ooro 
po3nop51,ll;)l(eHH51 Mi)l(perioHanbHOMY ynpaBniHHIO Hau;,n:ep)l(cny)l(6:a y BiHHRIJ;hKiii, 
)l{:aToM:apcoKiii Ta XMenoHRIJ;oKiii o6nacT51X. 

4. KoHTpono 3a BRK 51M u;ooro po3nop51,ll;)l(eHH51 3an:amaiO 3a co6oiO. 

/ 

-



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
26.04.2017 № 35/2017-р/к 

 

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

мобілізаційної роботи апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки організовує виконання облдержадміністрацією законів, 

інших нормативно-правових актів з питань мобілізацій-
ної підготовки та мобілізації, організовує планування, 
розроблення і проведення заходів з мобілізаційної під-
готовки та мобілізації, у тому числі з переведення ор-
ганів виконавчої влади і органів місцевого самовряду-
вання, інших державних органів, економіки області на 
роботу в умовах особливого періоду та здійснює кон-
троль за їх виконанням; здійснює інші завдання покла-
дені на сектор мобілізаційної роботи  

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5600,0 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 зазначен-

ням 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 функ-

цій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. 
Строк подання документів – 22 календарних дні з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 
сайті Національного агентства України з питань держав-
ної служби, до 19 травня 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 29-30 травня 2017 року о 15.00 
за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 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 
 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

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

тегорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах міс-
цевого самоврядування, або досвід роботи на керів-
них посадах підприємств, установ та організацій 
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 оборону”; 
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;  
інші нормативно-правові акти з реалізації держав-
ної політики у сфері мобілізаційної підготовки 

3 Професійні чи технічні знання розроблення та формування основних розділів мо-
білізаційного плану державного органу; 
встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) та 
укладання договорів створення, зберігання та об-
слуговування мобілізаційного резерву; 
утримання запасних пунктів управління державного 
органу;  
переведення державного органу, відповідної сфери 
управління, галузі національної економіки чи тери-
торії адміністративно-територіальної одиниці на ро-
боту в умовах особливого періоду чи правового 
режиму воєнного стану;  
мати навички для організації інформаційного та ме-
тодичного забезпечення мобілізаційної підготовки 
та мобілізації у відповідній адміністративно-тери-
торіальній одиниці. 
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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; 
аналіз державної політики та планування заходів 
з її реалізації; 
вміння працювати з великими масивами 
інформації; 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Олійник 
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