


                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                         наказом директора Департаменту   
                                                                                         економічного розвитку, промисловості та 
                                                                                         інфраструктури облдержадміністрації 
                                                                                         від 05.10.2018 року № 60-нк 
 

 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – 

заступника начальника управління промисловості та інфраструктури - начальника відділу 
інфраструктури Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  

виконує функції, спрямовані на забезпечення реалізації 
на території області державної політики у сфері енергетики, 
енергозбереження та транспорту (авіаційного, 
автомобільного, залізничного, річкового, міського 
електричного транспорту), дорожнього господарства і зв’язку, 
промисловій галузі; 

здійснює керівництво в частині забезпечення 
створення сприятливих умов для розвитку промисловості, 
енергетики та транспорту регіону; 

бере участь у формуванні та реалізації державної 
політики у сфері розвитку електронного урядування, 
побудови сучасного інформаційного суспільства в державі, 
забезпечує в межах своїх повноважень впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

аналізує стан і тенденції розвитку паливно-
енергетичного комплексу галузей транспорту, зв’язку та 
дорожнього господарства області, бере участь у визначенні 
його пріоритетів, проведенні структурних змін суспільного 
виробництва, а також формуванні напрямів інвестиційної 
політики; 

участь у визначені поточної та перспективної потреби 
у послугах, що надаються підприємствами паливно-
енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку на 
внутрішньому і зовнішньому ринку;  

розробленні програм раціонального використання 
паливно-енергетичних матеріальних ресурсів, популяризація 
ефективного та ощадливого споживання паливно-
енергетичних ресурсів;  
організовує роботу по розробці, в межах компетенції відділу, 
прогнозних показників економічного і соціального розвитку 
області на середньостроковий період, програм економічного і 
соціального розвитку на короткостроковий період та 
відповідних галузевих програм

Умови оплати праці  
посадовий оклад – 6700 грн., інші виплати відповідно до 
Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість 
чи безстроковість 

Безстрокове призначення на посаду 
 



призначення на посаду 

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 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 про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік за формою, 
передбаченою Законом України «Про запобігання корупції». 
8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на 
утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму 
відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 
виконавчого документа до примусового виконання. 
Строк подання документів: до 02 листопада 2018 року 
включно до 17.00 
Документи приймаються за адресою: 
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад, 
каб.125 

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 12 листопада 2018 року, о 11.00 
за адресою: м. Хмельницький  
майдан Незалежності, Будинок Рад, каб.141   

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

Толмачова Ірина Петрівна 
тел. (0382) 65-74-26 
khm_econ@adm-km.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 
1. Освіта вища, не нижче ступеня магістра  

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 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 
користувача;   
    досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 
Office   (Word, Excel);   
    навички роботи з інформаційно-пошуковими 



системами в мережі Інтернет;    
    знання сучасних технологій з електронного 
урядування 

2. Необхідні ділові якості 

- аналітичні здібності,  
- діалогове спілкування (письмове і усне),  
- здатність концентруватись на деталях 
- уміння дотримуватись субординації, 
- стресостійкість,  
- вимогливість,                                                                        
- оперативність,  
- вміння визначати пріоритети,  
- навички розв'язання проблем,  
- уміння працювати в команді 

3. Необхідні особистісні якості 

- відповідальність, 
- ініціативність,  
- порядність,  
- чесність, 
- дисциплінованість,  
- тактовність,  
- готовність допомогти, 
- комунікабельність,  
- повага до інших 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства 

Знання: 
- Конституції України;  
- Закон України “Про державну службу”; 
- Закон України “Про запобігання корупції”. 

2. 

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

Закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про металобрухт”; 
“Про надра ”; 
“Про транспорт ”; 
“Про автомобільні дороги ” 
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