


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника управління 
регіонального розвитку та 
будівництва Хмельницької обласної 
державної адміністрації 
21.11.2018 № 86-н/к 

 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – 

головного спеціаліста сектору автомобільних доріг місцевого значення управління регіонального 
розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації 

 
Загальні умови  

Посадові обов’язки  - бере участь у реалізації державної політики щодо управління 
автомобільними дорогами загального користування місцевого 
значення 

- бере участь у розробці пропозицій щодо формування та 
реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього 
господарства та управління автомобільними дорогами 
загального користування місцевого значення, програм розвитку 
дорожнього господарства; 

- бере участь у розробці перспективних планів розвитку 
дорожнього господарства регіону; 

- визначає, у межах повноважень, напрями використання коштів, 
що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, за 
погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів; 

- проводить моніторинг стану використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; 

- забезпечує організацію внутрішнього контролю за цільовим та 
ефективним використанням коштів, що надходять на розвиток 
мережі і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, з урахуванням положень 
чинного законодавства;  

- здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування у 
вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком 
автомобільних доріг у регіоні; 

- за дорученням керівництва розглядає листи, звернення та скарги 
громадян, підприємств та установ, а також структурних 
підрозділів облдержадміністрації  та готує обґрунтовані та 
вичерпні відповіді у встановлені терміни та надає завчасно їх на 
підпис керівництву; 

- в межах компетенції сектору забезпечує подання матеріалів на 
засідання колегії, нарад Хмельницької обласної державної 
адміністрації та сесії Хмельницької обласної ради; 

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 4800,00 грн., інші виплати – відповідно до 
Закону України «Про державну службу»  



Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду 

Безстрокове 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 особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
Строк подання документів: до 10 грудня  2018 року включно.  
Документи приймаються за адресою: 29005, м. Хмельницький, вул. 
Грушевського, 87, 3 поверх, каб. 311 

Місце, час та дата 
початку проведення 
конкурсу 

Конкурс буде проведено 13 грудня 2018 року об 10.00, за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, каб.311 

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

Чухась Ольга Олександрівна, тел. (0382) 76-31-60 
urrb@adm-km.gov.ua  
 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого 

бакалавра, бакалавра у галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» 

2 Досвід роботи   
3 Володіння 

державною мовою 
вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 
1  

Уміння 
працювати з 
комп’ютером 

- володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;  
- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point);  
- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в 

мережі Інтернет; 
- знання сучасних технологій з електронного урядування 

2 Необхідні ділові 
якості 

- вміння ефективної координації з іншими; 
- вміння надавати зворотні зв'язок; 



 - оперативність,  
- стратегічне мислення,  
- діалогове спілкування (письмове і усне),  
- уміння працювати в команді 

3 

Необхідні 
особистісні 
якості  
 

- відповідальність,  
- уважність до деталей, 
- наполегливість, 
- вміння працювати у стресових ситуаціях, 
- комунікабельність,  
- повага до інших,  
- дисциплінованість,  
- тактовність,  

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 
1 Знання 

законодавства 
Конституція України;  
закони України:  
“Про державну службу”;  
“Про запобігання корупції”. 
“Про місцеві державні адміністрації”;  

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 джерела фінансування дорожнього господарства 
України»;  
«Про автомобільні дороги»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 
1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів 
державного дорожнього фонду»; 
 

 
 
 
Начальник управління                                                                  В. Бригадир 
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