


    
                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                            наказом управління молоді та спорту 
                                                                                            Хмельницької ОДА 

                                                                     від  31.01.2018 р. № 3-к 
УМОВИ  

проведення конкурсу 
 на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного 

спеціаліста відділу з питань молоді управління молоді та спорту Хмельницької 
обласної державної адміністрації 

Загальні умови:

Посадові обов’язки 

Провідний спеціаліст відділу з питань молоді: 
1. Виконує рішення державних органів, накази 
(розпорядження), доручення керівника та 
заступника  видані на підставі та у межах 
повноважень, передбачених  Конституцією та 
законами України 
2. Забезпечує реалізацію молодіжної державної 
політики та здійснює контроль за дотриманням актів 
законодавства щодо змісту, рівня та їх обсягу. 
3. Забезпечує реалізацію в області державних та 
обласних програм з питань роботи з молоддю. 
4. Координує роботу відділів/управлінь з питань 
молоді та спорту райдержадміністрацій/міських рад.
5. Координує вручення премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України та премії обласної державної адміністрації 
«За вагомі досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя» в межах регіону 
6. Забезпечує проведення конкурсних 
програм/проектів, розроблених молодіжними 
громадськими організаціями. 
7. Сприяє молодіжній участі у суспільно-
політичному житті України. 
8. Контролює організацію роботи громадських 
молодіжних організацій в межах компетенції. 
9. Забезпечує надання організаційно-методичної 
допомоги з питань роботи громадських молодіжних 
організацій. 
10. Забезпечує своєчасне виконання документів 
відповідно до функціональних обов’язків. 
11. Відповідно до функціональних  повноважень 
здійснює розгляд звернень громадян. 
12. Виконує інші функції, передбачені 
законодавством. 
13. Ведення діловодства та кадрової роботи. 

 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 4400,00 грн., надбавка за 
вислугу років, надбавка за ранг державного 
службовця, за наявності  достатнього фонду 
оплати праці – премія. 



Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги 

Якісне виконання 
поставлених завдань 

 Вміння працювати з інформацією. 
 Орієнтація на досягнення кінцевих результатів. 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

 Безстроково 

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 про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру за минулий 
рік за формою, передбаченою Законом України 
«Про запобігання корупції». 
7.Посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою 

Строк подання документів: 17 календарних днів з 
дня оприлюднення інформації про проведення 
конкурсу на офіційному сайті Національного 
агентства з питань державної служби, до 19 
лютого 2018 року 

Місце,   час та  дата початку 
проведення конкурсу 

22 лютого 2018  року о 10:00, управління молоді та 
спорту Хмельницької обласної державної 
адміністрації, адреса: м.Хмельницький, 29000, вул. 
Майдан Незалежності 1, будинок Рад, каб. 501 

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

Кочмарський Сергій Олександрович, тел.. 720545 
або  Е-mail: 39091522@mail.gov.ua 

  
Кваліфікаційні вимоги  

1 Освіта Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або 
бакалавра. 

2 Досвід роботи ------------------------------------------ 
3 Володіння мовами Вільне володіння державною мовою. 



 Здатність працювати в декількох напрямках одночасно. 
 Вміння ефективно використовувати ресурси. 
 Вміння виробляти пропозиції та їх аргументувати.  

Командна робота та 
взаємодія 

 Вміння працювати в команді. 
 Вміння ефективної координації з іншими. 
Вміння надавати зворотній зв'язок. 

Сприйняття змін 
Здатність сприймати зміни та змінюватись. 

Особистісні компетенції 1. Відповідальність. 
2. Системність і самостійність в роботі. 
3. Уважність до деталей. 
4. Наполегливість та ініціативність. 
5. Орієнтація на саморозвиток. 

   6. Вміння працювати в стресових ситуаціях. 
7. Інноваційність та креативність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги 

Знання  законодавства 
 

Конституція України 
Закон України «Про державну службу» 
Закон України «Про запобігання корупції» 

Знання спеціального 
законодавства, що 
пов’язане із завданнями та 
змістом роботи 
державного службовця 
відповідно до посадової 
інструкції (положення про 
структурний підрозділ) 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 
Закон України «Про очищення влади». 

Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 
програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. 
Вільне володіння ПК, вміння користуватися оргтехнікою, 
знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
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