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Ilpo oronorneHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 

BaKaHTHOl ITOCa,lJ;II )J,ep:)l<:aBHOl CJiy)I(6II 

N2 26- HK 

Bi)J.rroBi)J.Ho )J.O cTaTTi 23 3aKoHy YKpai"HII "Ilpo )J.ep)l(aBHY cny)l(6y", rrocTa

HOBII Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa"iHII Bi)J. 25 6epe3H51 2016 poKy N2 246 "Ilpo 3a

TBep)J.)I(eHH51 Ilop51)J.Ky rrpoBe)J,eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 ITOCa)J, )J.ep)l(aBHOl 

CJiy)I(6II": 

1. OroJIOCIITII KOHKypc Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOl rroca)J,II )J,ep)l(aBHOl CJiy)I(6H 

KaTeropi"i "E" - 3acTyrrHIIKa HaqanbHIIKa IOpii)J.IIqHoro Bi)J.)J.iny arrapaTy XMeJib

HIIll,bKo"i 06JiaCHOl )J.ep)l(aBHOl a)J.MiHiCTpau.i"i. 

2. 3aTBep)J.IITII YMOBII rrpoBe)J,eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT5l BaKaHTHOl ITOCa)J,II 

)J,ep)l(aBHOl CJiy)I(6II KaTeropi1 "})" - 3aCTYITHIIKa HaqaJibHIIKa IOpii)J.IIqHoro Bi)J.)J.iJiy 

arrapaTy XMeJibHIIll,bKOI o6nacHo"i )J.ep)l(aBHoi" a)J.MiHicTpau.ii" (,lJ.o)J.aiOTbC51). 

3. Bi)J.)J.iJiaM 3 ITIITaHh rrepcoHany Ta Haropo)J. (IO: MaMqyp ), iHCpopMau,iifHo

KOMrr'IOTepHoro 3a6e3rreqeHH51 (B. IlacTepHaK) arrapaTy o6nacHo1 )J.ep)l(aBHo"i a)J.Mi

HicTPau.i1 3a6e3rreqiiTII orrpiiJIIO)J.HeHH51 oronorneHH51 KOHKypcy Ha o<Piu.iifHOMY Be6-

cai1:Ti o6n)J.ep)l(a)J.MiHicTpau.i1 Ta rrepe)J.aqy IJ,boro po3rrop51)J.)I(eHH51 Mi)l(perioHaJib

HoMy yrrpaBniHHIO Hau.)J.ep)l(cJiy)I(6II y BiHHIIIJ,hKiif, )I{IfTOMIIpcbKiif Ta XMeJib

HIIll,bKiif o6JiaCT51X. 

4. KoHTponb 3a BIIKOHaHH51M ll,hOro HaKa3y 3aJIIIIIIaiO 3a co6oiO. 

KepiBHIIK arrapaTy . . . .. 
a)J.MlHicTpau.n IO.EIIpKa 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника апарату обласної 
державної адміністрації  
26.03.2018 № 26 

 
 
 

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

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

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
1 2 

Посадові обов’язки Під час відсутності начальника юридичного від-
ділу керує діяльністю відділу, несе персональну 
відповідальність за організацію роботи його пра-
цівників; 
за дорученням голови обласної державної адміні-
страції представляє інтереси адміністрації у судах 
загальної юрисдикції та в інших органах; 
за дорученням начальника юридичного відділу чи 
керівника апарату облдержадміністрації прово-
дить разом з іншими структурними підрозділами 
обласної державної адміністрації роботу по пере-
гляду розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації з метою приведення їх у відповід-
ність із діючим законодавством, готує пропозиції 
щодо внесення до них змін і доповнень чи ви-
знання їх такими, що втратили чинність; 
готує проекти розпоряджень голови обласної дер-
жавної адміністрації про скасування незаконних 
розпоряджень голів районних державних адмі-
ністрацій; 
здійснює правову експертизу проектів розпоряд-
жень, що вносяться на розгляд голови адміні-
страції, та наказів керівника апарату обласної 
державної адміністрації, візує їх за наявності віз 
керівників зацікавлених структурних підрозділів, 
визначає необхідність подання цього розпоряд-
ження до Головного територіального управління 
юстиції в області для державної реєстрації; 
вивчає, аналізує стан справ, результати роботи 
відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефек-
тивності; 
консультує працівників відділів апарату з право-
вих питань, що виникають при здійсненні ними 
своїх повноважень; 
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надає консультативну допомогу юридичним служ-
бам районних державних адміністрацій і вико-
навчих комітетів міських (міст обласного зна-
чення) рад; 
бере участь в організації і проведенні семінарів, 
інших занять з правових питань з працівниками 
юридичних служб районних державних адміні-
страцій, у підвищенні ними правових знань 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6500,00 грн., інші виплати – від-
повідно 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 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 пе-
ревірки та оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік. 

Термін подання документів до 11 квітня 2018 року 
включно до 18 год.15 хв. 

Документи приймаються за адресою:  
майдан Незалежності, 2, м. Хмельницький, 29005, 

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

Конкурс буде проведено 19 квітня 2018 року о 15.00 
за адресою: майдан Незалежності, 2, 
м. Хмельницький, 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 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче 
магістра за спеціальністю “Правознавство” 

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій 
“Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого 
самоврядування, або досвід роботи на керівних по-
садах підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  

1 Якісне виконання 
поставлених завдань 

вміння працювати з інформацією; 
вміння вирішувати комплексні завдання; 
вміння надавати пропозиції  

2 Особистісні компетенції відповідальність; 
системність і самостійність у роботі; 
уважність до деталей; 
наполегливість; 
вміння працювати у стресових ситуаціях 

3 Командна робота та 
взаємодія 

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

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції” 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного службов-
ця відповідно до посадо-
вої інструкції (положення 
про структурний підроз-
діл) 

Земельний, Водний, Бюджетний, Цивільний кодекси 
України, Кодекс законів про працю України, Кодекс 
цивільного захисту України; 
закони України: 
“Про землеустрій”;  
“Про ліцензування видів господарської діяльності”; 
“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; 
“Про перелік документів дозвільного характеру 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 виконавчої влади”; 
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інші нормативно-правові акти законодавства, що стосу-
ються державної служби та діяльності відповідного орга-
ну виконавчої влади; Укази Президента України, поста-
нови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, інші акти, що регулюють організацію 
та методику ведення правової роботи 

3 Знання сучасних інформа-
ційних технологій 

володіння комп’ютером на рівні досвідченого кори-
стувача; 
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel); 
навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами в мережі Інтернет; 
знання сучасних технологій з електронного уряду-
вання 
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