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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника апарату обласної 
державної адміністрації  
05.04.2018 № 30-НК 

 
 

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

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

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Організовує роботу відділу, несе персональну від-

повідальність за виконання покладених на відділ 
завдань і здійснення ним своїх функцій; аналізує 
результати роботи відділу, вживає заходи щодо 
підвищення її ефективності, встановлює ступінь 
відповідальності працівників відділу за доручену 
ділянку роботи; 
представляє відділ в органах виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, установах і організа-
ціях, забезпечує взаємодію відділу з ними у вирі-
шенні питань, що належать до компетенції відділу; 
розробляє та вносить на розгляд керівництва обл-
держадміністрації пропозиції щодо організацій-
ного забезпечення діяльності обласної державної 
адміністрації, розподілу обов’язків між головою та 
заступниками голови облдержадміністрації; 
забезпечує відповідно до вимог регламенту обл-
держадміністрації підготовку проектів планів ро-
боти обласної державної адміністрації та органі-
заційного відділу, контролює вчасне і якісне вико-
нання передбачених планами роботи заходів; 
періодично звітує перед керівником апарату адмі-
ністрації про виконання планів роботи, стан справ 
з питань, віднесених до компетенції відділу; 
вирішує питання взаємодії облдержадміністрації з 
відповідними структурами Адміністрації Прези-
дента України, Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України, Центральної ви-
борчої комісії, територіальними підрозділами цен-
тральних органів виконавчої влади, обласної ради, 
відділами апарату, структурними підрозділами 
облдержадміністрації, місцевими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування; 
організовує здійснення контролю за виконанням 
органами виконавчої влади Конституції та законів 
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України, постанов Верховної Ради України, указів 
і розпоряджень Президента України, постанов і 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень 
обласної ради, розпоряджень та доручень голови 
обласної державної адміністрації, його заступників 
з питань, віднесених до компетенції відділу, інфор-
мує керівника апарату адміністрації про стан цієї 
роботи; 
здійснює організаційне забезпечення підготовки 
засідань колегії облдержадміністрації, нарад, ін-
ших заходів, що проводяться головою обласної 
державної адміністрації; 
координує роботу з надання райдержадміністра-
ціям методичної і практичної допомоги в удоско-
наленні організаційної роботи та виконавчим ко-
мітетам місцевих рад – у здійсненні ними делего-
ваних повноважень органів виконавчої влади; 
забезпечує підготовку оперативних інформацій 
Адміністрації Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України та щорічних звітів перед ними про 
виконання облдержадміністрацією покладених на 
неї повноважень, а також суспільно-політичне, со-
ціально-економічне становище в області, пропо-
зиції щодо вирішення проблемних питань; 
здійснює координацію роботи місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування щодо матеріально-технічного забезпечен-
ня роботи виборчих комісій, сприяння в роботі 
спостерігачам від іноземних держав та міжна-
родних організацій. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 7500,0 грн., інші виплати – відпо-
відно 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 зазна-

ченням основних мотивів щодо зайняття посади дер-
жавної 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 оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
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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 20 квітня 2018 ро-
ку включно до 17 год.00 хв. 

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

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

Конкурс буде проведено 26 квітня 2018 року об 
11.00 за адресою: м. Хмельницький, майдан Неза-
лежності, 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 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
1 Освіта вища освіта за ступенем не нижче магістра  
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби кате-

горій “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 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  
1 Лідерство ведення ділових переговорів; 

вміння обґрунтовувати власну позицію; 
досягнення кінцевих результатів 

2 Прийняття ефективних 
рішень 

вміння вирішувати комплексні завдання; 
аналіз державної політики та планування заходів з 
її реалізації; 
вміння працювати з великим масивом інформації; 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів 

3 Комунікації та взаємодія вміння ефективної комунікації та публічних 
виступів; 
співпраця та налагодження партнерської 
взаємодії;  
відкритість 

4 Управління організацією 
роботи та персоналом 

організація і контроль роботи; 
управління проектами; 
вміння працювати в команді та керувати командою; 
мотивування; 
оцінка і розвиток підлеглих; 
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вміння розв’язання конфліктів 
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) 

Закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”; 
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про службу в органах місцевого самоврядування”; 
“Про статус народного депутата України”; 
“Про статус депутатів місцевих рад”; 
“Про звернення громадян”; 
“Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад”; 
нормативні акти Кабінету Міністрів України, інші 
акти законодавства, що стосуються діяльності орга-
нів виконавчої влади, державної служби та діяль-
ності облдержадміністрації. 

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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