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HAKA3 
09.08.2018 XMeJibHIIUhKIIH 

ITpo oronoweHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I 

BaKaHTHOl IIOCa,lJ)1 nep)KaBHOl CJiy)l<6H 

N2 72- HK 

BinrroBinHo no cTaTTi 23 3aKoHy YKpa1HH "ITpo nep)KaBHY cJiy)K6y", rrocTa

HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa'iHH Bin 25 6epe3H5I 2016 poKy N2 246 "ITpo 3a

TBep.n)KeHH5I Dop5I.UKY rrpoBe.neHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I rrocan .nep)KaBHOl cny)K-

6n": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aHH5ITT5I BaKaHTHo1 rrocanH )lep)KaBHo1 cJiy)K6H 

KaTeropi1 ".6" - 3acTyrrHHKa HaLJaJibHHKa Binniny KOHTponiO arrapaTy XMeJibHHUbKOl 

o6nacHo1 nep)KaBH01 an:MiHicTpauii'. 

2. 3aTBepnHTI1 YMOBH rrpoBeneHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I BaKaHTHO'i IIOCanH 

nep)KaBHOl CJiy)K611 KaTeropii' ".6" - 3aCTYITHHKa HalJaJibHHKa Bin.niny KOHTpOJIIO 

arrapaTy XMeJihHHUbK01 o6JiacHo1 nep)KaBHoi' anMiHicTpaui1 (no.naiOTbC5I). 

3. BinninaM 3 IIHTaHb rrepcoHany Ta Haropon (10. MaMLIYP ), impopMauii1Ho
KoMrr'IOTepHoro 3a6e3rreLieHH5I (B. ITacTepHaK) arrapaTy o6JiacHo1 nep)KaBHo1 anMi

HicTpauii' 3a6e3IIelJHTI1 OI1pi1JIIOnHeHH5I Of'OJIOWeHH5I KOHKypcy Ha ocpiUiHHOMY Be6-

cai1Ti o6Jinep)KallMiHicTpauii' Ta rrepenaLiy Uboro HaKa3y Mi)KperioHaJibHOMY yrrpaB

JiiHHIO Haunep)KcJTy)K6H y BiHHHUhKii1, )I{J1TOMHpcbKii1 Ta XMeJibHHUhKii1 o6nac

T5IX. 

4. KoHTponh 3a BHKOHaHH5IM Uboro HaKa3y 3aJIHWaiO 3a co6mo. 

KepiBHHK arrapaTy 

anMIHICTpaun 

-



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника апарату обласної 
державної адміністрації  
09.08.2018 № 72-НК__________ 

 
 

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

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

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
1 2 

Посадові обов’язки Забезпечення реєстрації, належного обліку, оброб-
ки, постановки на контроль документів у відділі, 
контроль за термінами їх виконання; 
здійснення контролю за виконанням завдань ви-
значених у розпорядженнях та дорученнях голови 
обласної державної адміністрації; 
перевірка якості оформлення та відповідності ви-
конання вимогам документів та резолюцій; 
здійснення випереджувального моніторингу стро-
ків виконання документів центральних органів 
влади, розпоряджень та доручень голови облдерж-
адміністрації; 
здійснення перевірки виконання структурними 
підрозділами облдержадміністрації, райдержадмі-
ністраціями законів України, указів і розпоряд-
жень Президента України, актів Кабінету Мініст-
рів України, розпоряджень і доручень голови об-
ласної державної адміністрації та реагування на 
запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад; 
підготовка аналітичних інформацій за результа-
тами перевірок органів державної виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій області щодо вико-
нання положень Конституції України, законів Ук-
раїни, указів та розпоряджень Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і 
доручень голови облдержадміністрації, та стану 
роботи із запитами і зверненнями народних депу-
татів України та депутатів місцевих рад; 
внесення пропозицій щодо зняття з контролю чи 
продовження строків виконання документів та реа-
гування на запити і звернення народних депутатів 
України та депутатів місцевих рад; 
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підготовка проектів розпоряджень і доручень го-
лови облдержадміністрації з питань, що належать 
до компетенції відділу; 
внесення пропозицій про розгляд на засіданнях ко-
легії облдержадміністрації питань про стан вико-
нання документів у структурних підрозділах обл-
держадміністрації; 
надання консультативної допомоги працівникам 
структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, територіальних підрозділів 
центральних органів влади в області  

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 06 вересня 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 13 вересня 2018 року о 11.00 
за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Хмель-
ницький, 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 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 мовами вільне володіння державною мовою 
4 Володіння іноземною мовою – 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  
 Вимога Компоненти вимоги 
1 Уміння працювати з 

комп’ютером 
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 урядування 

2 Необхідні ділові якості аналітичні здібності; 
уміння працювати в команді; 
організаторські здібності; 
виваженість; 
стресостійкість; 
вимогливість; 
стратегічне мислення 

3 Необхідні особистісні 
якості  

відповідальність; 
дисциплінованість; 
неупередженість; 
емоційна стабільність; 
готовність допомогти; 
тактовність 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

 Вимога Компоненти вимоги 
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 державну таємницю”,  
“Про інформацію”, 
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
укази Президента України: 
від 19 лютого 2002 року №155/2002 “Про порядок органі-
зації та здійснення контролю за виконанням указів, розпо-
ряджень і доручень Президента України”; 
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від 29 березня 2000 року №549/2000 “Про заходи щодо 
вдосконалення організації контролю за виконанням актів 
та доручень Президента України”; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 ро-
ку № 1290 “Про затвердження Типового положення про 
структурний підрозділ з контролю апарату місцевої дер-
жавної адміністрації” ; 
інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні 
документи з питань, віднесених до компетенції відділу, 
правила ділового етикету, правила та норми охорони 
праці 
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