
XMEAbHHUbKA OJiAACHA t{EP.lRABHA AJ(MIHICTPAYIH 

P03flOP.fiNI\EHHfl 
26.04.2017 

IIpo oronorneHH51 KOHKypcy Ha 3aii:H51TT51 
BaKaHTHOI ITOCa)l;H .n;ep)KaBHOI CJiy)K6H 

NQ 36/2017-p/R 

Bi.n;noBi.n;Ho .n;o cTarri 23 3aKoHy YKpaiHH " IIpo .n;ep)KaBHY cJiy)K6y", nocTa
HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpaiHH Bi.n; 25 6epe3H51 2016 poKy N2 246 "IIpo 3a
TBep.n;)KeHH51 IIop51.II:KY npoBe.n;eHH51 KOHKypcy Ha 3aii:H51TT51 noca.n; .n;ep)KaBHOI 
CJiy)K6H": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOI noca.n;n .n;ep)KaBHOI cJiy)K6H 
KaTeropil "B"- npoBi.n;Horo crre:u:ianicTa Bi.n;.n;iny KOHTPOJIIO anapaTy XMenoHH:U:hKOI 
o6JiaCHOI .n;ep)KaBHOI a.n;MiHicTpa:u:il. 

2. 3aTBep.II;HTH YMOBH npoBe.n;eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOI ITOCa)l;H 
.n;ep)KaBHOI CJiy)K6H KaTeropii "B" - npoBi.II;HOrO crre:u:ianicTa Bi.n;.n;iny KOHTpOJIIO 
anapaTy XMenoHH:U:hKOI o6nacHo1 .n;ep)KaBHOI a.n;MiHicTpa:u:iY (.n;o.n;aiOThC51). 

3. B i.n;.n;iny 3 ITHTaHh nepcoHany Ta Haropo.n; anapaTy (IO. MaMl.!YP ), ynpaB
niHHIO impopMa:u:iii:Hol .n;i51JihHOCTi Ta KoMyHiKa:u:iii: 3 rpoMa.n;coKicTIO (1. Mnxaii:
JIOBa) o6JiaCHOI .n;ep)KaBHOI a.n;MiHiCTpa:u:il 3a6e3ITel.JHTH OITpHJIIO)l;HeHH51 OrOJIOIIIeH
H51 KOHKypcy Ha o<Pi:u:iii:HoMy Be6-caii:Ti o6n.n;ep)Ka.n;MiHicTpa:u:i1 Ta nepe.n;al.JY :u::r:,oro 
po3nop51.IJ;)KeHH51 Mi)KperioHaJihHOMY ynpaBJiiHHIO Ha:u:.n;ep)KcJiy)K6H y BiHHH:U:hKiii, 
)l{nTOMHpcoKiii Ta XMeJihHH:U:hKiii o6nacT51X. 

4. KoHTpon:r:, 3a BHK :u::r:,oro po3nop51.IJ;)KeHH51 3aJIHrnaro 3a co6oro. 

0. KopHiiilfyK 

-



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
26.04.2017 № 36/2017-р/к 

 

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

спеціаліста відділу контролю апарату Хмельницької обласної 
державної адміністрації 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки забезпечує реєстрацію, належний облік, обробку, поста-

новку на контроль документів у відділі, слідкує за тер-
мінами їх виконання; 
готує інформаційні та інші матеріали з питань вико-
нання документів та роботи з реагування на запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів міс-
цевих рад; 
виконує інші обов’язки, визначені посадовою інструкцією 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3352,0 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 на оприлюд-
нення 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 26 травня 2017 року об 11.00 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 бакалавра, молодшого 
бакалавра 

2 Досвід роботи – 

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 доступ до публічної інформації”;   
“Про звернення громадян”; 
“Про інформацію”;  
інші акти законодавства та нормативні документи, 
що стосуються державної служби та діяльності міс-
цевих державних адміністрацій. 

3 Професійні чи технічні знання вміння практично застосовувати нормативно-правові 
акти з питань, які належать до компетенції відділу 
контролю апарату обласної державної адміністрації; 
знання термінів виконання документів, а також ме-
ханізмів їх реалізації; 
вміння готувати інформаційно-аналітичні матеріали
з питань вчасності та якості виконання документів 
та роботи з реагування на запити і звернення де-
путатів місцевих рад. 

4 Спеціальний досвід роботи – 
5 Знання сучасних інформацій-

них технологій 
володіння комп’ютером на рівні досвідченого кори-
стувача;  
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point) або з альтернативним 
пакетом Open Office, Libre Office;  
навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами в мережі Інтернет;  
знання сучасних технологій з електронного урядування.



 3

6 Якісне виконання поставлених 
завдань 

вміння працювати з інформацією; 
здатність працювати в декількох проектах одно-
часно; 
орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 
вміння вирішувати комплексні завдання; 
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та 
презентувати. 

7 Командна робота та взаємодія 

 

вміння працювати в команді; 
вміння ефективної координації з іншими; 
вміння надавати зворотний зв’язок. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації              В. Олійник 
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