
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
28.07.2017 № 85/2017-р/к 

 

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

директора Департаменту – начальника управління з питань розвитку підприємництва 
та споживчого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Організовує виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, нака-
зів Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства і Державної регулятор-
ної служби України, у межах компетенції розпорядчих 
документів інших центральних органів виконавчої вла-
ди, здійснює контроль за їх реалізацією; 
забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 
бере участь в організаційно-методичному забезпеченні ді-
яльності суб’єктів надання адміністративних послуг, цент-
рів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів; 
розробляє у межах компетенції прогнози економічного і 
соціального розвитку області на середньостроковий 
період, програм економічного і соціального розвитку на 
короткостроковий період та відповідних галузевих та 
регіональних програм; 
бере участь у розробці проектів регіональної стратегії 
розвитку та планів її виконання, підготовці звітів про їх 
виконання; 
бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і
соціального розвитку України на середньо- та коротко-
строковий період і загальнодержавних програм еконо-
мічного, соціального розвитку, інших державних цільо-
вих програм, забезпечує координацію виконання завдань,
визначених цими програмами, на території області; 
проводить моніторинг впливу на економіку цінової 
(тарифної) політики на регіональному ринку товарів і 
послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сфе-
рах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на 
економічний та соціальний розвиток регіону; 
проводить аналіз та узагальнення звітів розпорядників 
бюджетних коштів про здійснені ними закупівлі за бюд-
жетні кошти
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Умови оплати праці Посадовий оклад – 6800,0 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 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 оприлюд-
нення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 
Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння дер-

жавною мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функ-

цій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. 
Строк подання документів – 15 календарних днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 
сайті Національного агентства України з питань державної 
служби до 15 серпня 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 21-22 серпня 2017 року об 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 

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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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”; 
“Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні ”; 
“Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності ”; 
“Про адміністративні послуги ”; 
законодавство у сфері реалізації державної полі-
тики економічного і соціального розвитку, ціно-
вої політики, політики з питань розвитку під-
приємництва, регуляторної політики, реформи 
системи надання адміністративних послуг, по-
літики у сфері розвитку споживчого ринку, ре-
гіональної політики, політики у сфері закупівель 
за бюджетні кошти 

3 Професійні чи технічні знання основи державного управління, технології адмі-
ністративної роботи, системи державних органів і 
органів місцевого самоврядування, внутрішня ор-
ганізація їх діяльності; 
забезпечення реалізації в області державної полі-
тики економічного і соціального розвитку, ціно-
вої політики, політики з питань розвитку підпри-
ємництва, регуляторної політики, реформи си-
стеми надання адміністративних послуг, полі-
тики у сфері розвитку споживчого ринку, регіо-
нальної політики, політики у сфері закупівель за 
бюджетні кошти

4 Спеціальний досвід роботи – 
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.
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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. 

7 Прийняття ефективних рішень вміння вирішувати комплексні завдання; 
ефективно використовувати ресурси (у тому 
числі фінансові та матеріальні); 
аналіз державної політики та планування заходів 
з її реалізації; 
вміння працювати з великими масивами інфор-
мації; 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


