
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
21.03.2017 № 19/2017-р/к 

 
 

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

голови – керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки забезпечує реалізацію державної політики у сфері дер-

жавної служби, культури і мистецтва, міжнаціональних 
відносин, релігії та туризму, інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, з питань молоді, фізичної 
культури та спорту, архівної справи та діловодства; 

бере участь у підготовці галузевих програм, пропозицій 
до проектів державних програм розвитку відповідних 
галузей з наступним поданням їх на затвердження сесією 
обласної ради, організовує виконання цих програм; 

здійснює координацію роботи закладів культури, фізич-
ної культури і спорту, архівних установ області, вживає 
заходів щодо збереження мережі цих закладів, розробляє 
прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів 
програм соціально-економічного розвитку; 

здійснює контроль у межах компетенції за станом функ-
ціонування історико-культурних заповідників, охороною 
пам’яток історії та культури; 

забезпечує у межах повноважень додержання чинного 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації; 

сприяє роботі засобів масової інформації, забезпечує до-
тримання чинного законодавства з питань інформаційного 
простору, діяльності політичних партій і громадських орга-
нізацій; 

забезпечує систематичний аналіз стану і тенденцій роз-
витку внутрішньополітичної ситуації в області, організовує 
роз’яснення курсу реформ Президента України та Кабінету 
Міністрів України; 

сприяє призову громадян на військову службу, роботі 
творчих спілок, національно-культурних товариств, жіно-
чих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій; 

здійснює керівництво та організовує роботу апарату обл-
держадміністрації;  

здійснює організаційне, правове, кадрове, матеріально-
технічне та інше забезпечення діяльності обласної держав-
ної адміністрації; 
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 забезпечує, у межах своїх повноважень, взаємодію об-
ласної державної адміністрації з Адміністрацією Прези-
дента України, Верховною Радою України, Кабінетом Мі-
ністрів України, іншими центральними та місцевими орга-
нами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами та організаціями; 

вирішує питання взаємодії між структурними підроз-
ділами облдержадміністрації, територіальними підрозділа-
ми центральних органів виконавчої влади у здійсненні їх 
повноважень; 

забезпечує планування роботи облдержадміністрації, 
підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріа-
лів, систематичний контроль виконання актів законодав-
ства, актів та доручень Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України, інших центральних органів виконавчої 
влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністра-
ції, за реагуванням на запити і звернення народних депу-
татів України та депутатів місцевих рад; 

контролює питання підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів державних службовців; 

вживає заходів для забезпечення дотримання вимог 
законів України “Про державну службу” та “Про 
запобігання корупції” в області; 

здійснює заходи щодо організації правового інформу-
вання населення, юридичного всеобучу; 

організовує роботу щодо розгляду та підготовки до-
кументів для нагородження державними нагородами, від-
знаками Кабінету Міністрів України та обласної державної 
адміністрації 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 8850,0 грн., інші виплати відповідно 
до Закону України “Про державну службу” 

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 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 перевірки та на 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
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 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. 

Строк подання документів – 20 календарних днів 
з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-
курсу на сайті Національного агентства України з питань 
державної служби до 10 квітня  2017 року включно 

Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 
каб. 211-212 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

Конкурс буде проведено 13-14 квітня 2017 року о 11.00 
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 кате-

горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місце-
вого самоврядування, або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 
Спеціальні вимоги

1 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”; 
законодавство щодо реалізації державної полі-
тики у сфері державної служби, культури і мис-
тецтва, міжнаціональних відносин, релігії та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, з питань молоді, фізичної куль-
тури та спорту, архівної справи та діловодства 
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3 Професійні чи технічні знання основи державного управління, технології адмі-
ністративної роботи, системи державних органів 
і органів місцевого самоврядування, внутрішньої 
організації їх діяльності; 
реалізації державної політики в галузі державної 
служби, культури і мистецтва, міжнаціональних 
відносин, релігії та туризму, інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю, з питань 
молоді, фізичної культури та спорту, архівної 
справи та діловодства; 
організації роботи щодо розгляду та підготовки 
документів для нагородження державними наго-
родами, відзнаками Кабінету Міністрів України 
та обласної державної адміністрації; 
забезпечення, у межах свої повноважень,  взає-
модії обласної державної адміністрації з Адміні-
страцією Президента України, Верховною Радою 
України, Кабінетом Міністрів України, іншими 
центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами установами та організаціями 

4 Спеціальний досвід роботи – 

5 Знання сучасних інформацій-
них технологій володіння комп’ютером на рівні досвідченого ко-

ристувача;  
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point) або з альтернативним 
пакетом Open Office, Libre Office;  
навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами 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. 
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7 Прийняття ефективних рішень 1) вміння вирішувати комплексні завдання; 
2) ефективно використовувати ресурси (у тому 

числі фінансові і матеріальні); 
3) аналіз державної політики та планування 

заходів з її реалізації; 
4) вміння працювати з великими масивами ін-

формації; 
5) вміння працювати при багатозадачності; 
6) встановлення цілей, пріоритетів та орієнти-

рів 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 
 


