
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
09.02.2017 № 10/2017-р/к 

 

 

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

начальника управління житлово-комунального господарства 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки здійснює керівництво управлінням житлово-комуналь-

ного господарства обласної державної адміністрації, 
несе персональну відповідальність за організацію та 
результати його діяльності, сприяє створенню належ-
них умов праці у підрозділі; 
звітує перед головою обласної державної адміністрації 
про виконання покладених на управління завдань та 
затверджених планів роботи; 
подає на затвердження голові обласної державної адмі-
ністрації положення про управління житлово-кому-
нального господарства обласної державної адміні-
страції; 
вживає заходів до удосконалення організації та підви-
щення ефективності роботи управління; 
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях коле-
гії питань, що належать до компетенції управління, та 
розробляє проекти відповідних рішень; 
бере участь у засіданнях органів місцевого самовря-
дування; 
представляє інтереси управління у взаємовідносинах з 
іншими структурними підрозділами обласної держав-
ної адміністрації, Мінрегіоном України, іншими цен-
тральними органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями – за дорученням керівництва обласної 
державної адміністрації 

Умови оплати праці посадовий оклад – 6800,00 грн., інші виплати відпо-
відно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призна-
чення на посаду 

безстрокове призначення на посаду 
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Перелік документів, необ-
хідних 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 пере-
вірки 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 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 
2016 рік. 

Строк подання документів – 15 календарних днів
з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-
курсу на сайті Національного агентства України з пи-
тань державної служби до 27 лютого 2017 року 
включно, каб. 211-212 
Документи приймаються за адресою:  
майдан Незалежності, 2, м. Хмельницький, 29005 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

конкурс буде проведено 02-03 березня 2017 року об 
11.00 за адресою:  
майдан Незалежності, 2, каб. 114, м. Хмельницький 

Прізвище, ім’я та по батькові, 
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 ор-
ганах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форми влас-
ності не менше двох років 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 
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Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта  
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 звернення громадян”;  
“Про доступ до публічної інформації”;  
“Про житлово-комунальні послуги”; 
“Про теплопостачання”; 
“Про питну воду та питне водопостачання”; 
законодавство у сфері реалізації державної по-
літики з питань управління житлово-кому-
нальним господарством  

3 Професійні чи технічні 
знання 

1) володіння інформацією стосовно ключо-
вих цілей державної політики у сферах житло-
во-комунального господарства, питної води та 
питного водопостачання, теплопостачання, 
енергоефективності та енергозбереження, ціно-,
тарифоутворення і розрахунків за житлово-ко-
мунальні послуги та житлової політики на те-
риторії області; 

2) забезпечення реалізації заходів з рефор-
мування житлово-комунального господарства 
відповідно до державної і регіональної про-
грам; 

3) контролю бюджетних коштів за відповід-
ними програмами та субвенціями державного 
бюджету місцевим бюджетам; 

4) знання сучасних методів управління пер-
соналом та організацією  

4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби або 
досвід служби в органах місцевого самовря-
дування, або досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій за фахом 
незалежно від форми власності не менше двох 
років 
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5 Знання сучасних 
інформаційних 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-пошу-
ковими системами в мережі Інтернет. Знання 
сучасних технологій з електронного уряду-
вання. 

6 Управління організацією та 
персоналом 

1) організація і контроль роботи; 
2) управління проектами; 
3) управління якісним обслуговуванням; 
4) вміння працювати в команді та керувати 

командою;  
5) оцінка і розвиток підлеглих; 
6) вміння розв’язання конфліктів. 

 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


