
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
14.12.2016 № 142/2016-р/к 

 

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

голови Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки забезпечує здійснення заходів з децентралізації держав-

ної влади, реформи місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в області; 
забезпечує реалізацію державної політики у галузях со-
ціального захисту населення, науки, освіти, охорони 
здоров’я; здійснює контроль за підготовкою пропозицій 
до проектів відповідних державних програм, обласних 
галузевих програм з наступним поданням їх на затверд-
ження сесією обласної ради, організовує виконання цих 
програм; 
здійснює координацію і загальне керівництво роботою 
закладів соціального захисту населення, науки, освіти, 
охорони здоров’я, по роботі з дітьми, молоддю, жінками 
та сім’ями, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; вживає заходів щодо збереження мережі цих 
закладів, розробляє прогнози їх розвитку, які враховує 
при розробці програм соціально-економічного розвитку;
організовує здійснення заходів, спрямованих на запобі-
гання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
вживає заходів щодо розвитку сімейних форм виховання 
дітей, поліпшення соціальної роботи з дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, по-
ліпшення умов життя багатодітних сімей та сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, забезпе-
чення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, 
попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі 
людьми, оздоровлення дітей; 
координує роботу з питань праці та зайнятості насе-
лення; 
здійснює контроль у межах компетенції за дотриманням 
актів законодавства у сфері трансферу технологій, інно-
ваційної діяльності, станом виконання законодавства 
щодо всебічного розвитку і функціонування української 
мови як державної. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 8615,0 грн., інші виплати відповідно 
до Закону України “Про державну службу” 
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Інформація про строковість 
чи безстроковість призна-
чення 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 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 на 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону. 
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. 

Строк подання документів – 15 календарних днів з 
дня оприлюднення оголошення про проведення конкур-
су на сайті Національного агентства України з питань 
державної служби до 29 грудня 2016 року включно 
Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 
каб. 211-212 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

Конкурс буде проведено 10 січня 2017 року о 10.00 за 
адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 
каб. 114 

Прізвище, ім’я та по батько-
ві, номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, 
яка надає додаткову інфор-
мацію з питань проведення 
конкурсу 

Гурна Олена Миколаївна, тел. (0382) 65-72-26,  
personnel2@adm-km.gov.ua 
 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

1 Освіта вища освіта за ступенем 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 орга-
нізацій незалежно від форми власності не менше 
двох років 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 
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Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта за ступенем спеціаліста, магістра  

2 Знання законодавства Конституція України;  
закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”;   
“Про очищення влади”; 
“Про добровільне об’єднання територіальних 
громад”; 
“Про звернення громадян”; 
“Про соціальний діалог в Україні”; 
постанови Кабінету Міністрів України: 
від 08.04.2015 № 214 “Про затвердження Мето-
дики формування спроможних територіальних 
громад”; 
від 06.08.2014 № 385 “Про затвердження Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року”; 
законодавство у сфері реалізації державної полі-
тики з гуманітарних питань та здійснення заходів 
з децентралізації 

3 Професійні чи технічні знання основи державного управління, технології адмі-
ністративної роботи, системи державних органів 
і органів місцевого самоврядування, внутрішня 
організація їх діяльності; 
принципи діяльності громадських об’єднань та 
політичних партій та їх відносин з органами дер-
жавної влади та органами місцевого самовря-
дування; 
реалізації державної політики в галузі охорони 
здоров’я, освіти і науки, соціального захисту на-
селення, регіонального розвитку та будівництва, 
розвитку соціальної інфраструктури на території 
області, з питань соціального захисту дітей, запо-
бігання дитячій бездоглядності та безпритуль-
ності

4 Спеціальний 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 орга-
нізацій незалежно від форми власності не менше 
двох років 
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5 Знання сучасних інформацій-
них технологій 

володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача;  
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point) або з альтернативним 
пакетом Open Office, Libre Office;  
навички роботи з інформаційно-пошуковими си-
стемами в мережі Інтернет;  
знання сучасних технологій з електронного уря-
дування. 

6 Управління організацією та 
персоналом 

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

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


