
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
02.10.2017 № 105/2017-р/к 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії “Б” – заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату Хмельницької обласної 

державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Забезпечує виконання повноважень обл-

держадміністрації щодо виконання законодав-
ства з питань діяльності правоохоронних ор-
ганів, охорони публічної безпеки, публічного 
порядку, боротьби зі злочинністю та оборон-
ної роботи; 

вивчає, аналізує стан справ, результати ро-
боти відділу, вносить відповідні пропозиції 
начальнику відділу взаємодії з правоохорон-
ними органами та оборонної роботи, вживає 
заходів щодо підвищення ефективності ро-
боти; 

забезпечує взаємодію облдержадміністрації 
з територіальними підрозділами правоохорон-
них органів в області, військовими частинами, 
установами Збройних Сил України та інших 
військових формувань, які дислоковані на те-
риторії області; 

забезпечує координацію заходів, спрямова-
них на виконання загальнодержавних та об-
ласних програм у правоохоронній, оборонній 
сферах; 

забезпечує моніторинг і аналітичне супро-
водження стану законності та правопорядку в 
області, у тому числі у розрізі міст і районів, з 
метою вжиття невідкладних заходів щодо 
недопущення порушень публічного порядку і 
ускладнення криміногенної ситуації; 

бере участь у проведені спільних цільових 
заходів з профілактики правопорушень, усу-
нення причин і умов їх учинення; 

сприяє, у межах компетенції, органам, які 
здійснюють боротьбу з тероризмом;  
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забезпечує підготовку узгоджених пропо-
зицій та прийняття, у межах наданих повно-
важень, рішень щодо недопущення усклад-
нення криміногенної ситуації в області, а та-
кож конкретних районах, містах та інших на-
селених пунктах; 

забезпечує подання центральним органам 
виконавчої влади пропозицій з питань удо-
сконалення нормативно-правового регулю-
вання діяльності у сфері забезпечення закон-
ності і правопорядку, додержання прав і сво-
бод громадян; 

сприяє, у межах компетенції, наданню під-
приємствами, установами та організаціями 
комунально-побутових послуг і ресурсів, по-
стачанню продукції військовим частинам, 
установам Збройних Сил України та інших 
військових формувань, які розташовані на 
території області; 

вживає, у межах наданих повноважень, за-
ходів щодо налагодження діяльності громад-
ських формувань з охорони публічного по-
рядку, надання їм методичної, правової та ма-
теріально-технічної допомоги; 

забезпечує підготовку до розгляду на засі-
даннях колегії облдержадміністрації, нарадах, 
засіданнях за “круглим столом” за участю ке-
рівників правоохоронних органів, місцевих 
органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування питань про стан криміногенної 
ситуації та заходи щодо забезпечення закон-
ності, правопорядку, прав і свобод громадян; 

бере участь у проведенні спільних міжві-
домчих нарад, семінарів, конференцій, засі-
дань за “круглим столом”, заходів за участю 
громадських організацій з актуальних проб-
лем боротьби зі злочинністю, профілактики 
правопорушень, оборонної роботи; 

забезпечує інформування населення про 
виконання заходів із забезпечення законності 
і правопорядку, додержання прав і свобод 
громадян; 

взаємодіє з громадськими правозахисними 
та військово-патріотичними організаціями; 

вживає заходів щодо координації із здійс-
нення шефства над військовими частинами 
Збройними Силами України; 
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вивчає практику застосування законодавства 
у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його 
вдосконалення, подає їх на розгляд голові обл-
держадміністрації та заступнику голови – керів-
нику апарату облдержадміністрації, начальнику 
відділу взаємодії з правоохоронними органами 
та оборонної роботи для вирішення питання 
щодо підготовки проектів нормативно-правових 
актів та інших документів; 

забезпечує інформування голови облдерж-
адміністрації, заступника голови – керівника 
апарату облдержадміністрації про стан кримі-
ногенної ситуації в області, конкретних райо-
нах, містах, інших населених пунктах та вно-
сить узгоджені пропозиції щодо недопущення 
порушень громадського порядку і усклад-
нення криміногенної ситуації; 

сприяє підготовці молоді до військової 
служби, проведенню призову на строкову 
військову службу; 

розробляє та бере участь у розробленні 
проектів нормативно-правових актів з питань 
взаємодії з правоохоронними органами, обо-
ронної роботи, що належать до компетенції 
облдержадміністрації;  

розглядає проекти нормативно-правових 
актів та інших документів, які надійшли для 
погодження, з питань, що належать до ком-
петенції облдержадміністрації, та готує про-
позиції до них;  

забезпечує проведення роботи, пов’язаної з під-
вищенням кваліфікації працівників відділу взає-
модії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи апарату облдержадміністрації, відповід-
них структурних підрозділів райдержадміністра-
цій та виконкомів міських (міст обласного зна-
чення) рад, надає консультації з питань, що на-
лежать до компетенції облдержадміністрації; 

здійснює перевірку виконання законодав-
ства, інших нормативно-правових актів з пи-
тань діяльності правоохоронних органів, охо-
рони публічної безпеки, публічного порядку, 
боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, 
надає методичну та іншу практичну допомогу 
структурним підрозділам облдержадміністра-
ції, райдержадміністраціям та виконкомам 
міських (міст обласного значення) рад; 
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за дорученням голови облдержадміністра-
ції та заступника голови – керівника апарату 
облдержадміністрації, начальника відділу взає-
модії з правоохоронними органами та оборон-
ної роботи розглядає скарги, заяви громад-
ських об’єднань, підприємств, установ, орга-
нізацій, громадян, депутатські запити та готує 
за ними відповідні рішення; 

бере участь в організації та проведенні се-
мінарів, інших занять з правових питань з 
працівниками структурних підрозділів взає-
модії з правоохоронними органами та оборон-
ної роботи райдержадміністрацій, підвищенні 
ними професійної кваліфікації. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5500,0 грн., інші виплати – 
відповідно до Закону України “Про державну 
службу” 

Інформація про строковість чи без-
строковість 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 відо-
мостей стосовно неї відповідно до зазначеного 
Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про 
освіту. 

5. Оригінал посвідчення атестації щодо віль-
ного володіння державною мовою. 

6. Заповнена особова картка встановленого 
зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, за 2016 рік. 

Строк подання документів до 26 жовтня 
2017 року включно. 

Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалеж-

ності, 2, каб. 211-212 



 5
 

Місце, час та дата початку прове-
дення конкурсу 

Конкурс буде проведено 31 жовтня 2017 року 
об 15.00 за адресою: м. Хмельницький, май-
дан Незалежності, 2, каб. 114  

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

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

Кваліфікаційні вимоги 
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижча 

магістра  
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби кате-

горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах міс-
цевого 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 

Професійна компетентність 
1 Ефективність аналізу та вис-

новків 
здатність ефективно узагальнювати інформа-
цію;  
здатність встановлювати логічні взаємо-
зв’язки;  
здатність робити коректні висновки 

2 Командна робота командна робота; 
орієнтація на командний результат;  
відкритість в обміні інформацією 

3 Комунікації та взаємодія вміння ефективної комунікації та публічних 
виступів; 
співпраця та налагодження партнерської 
взаємодії;  
відкритість 

4 Управління організацією 
роботи 

чітке бачення цілі;  
ефективне формування та управління проце-
сами; 
чітке планування роботи 

5 Стресостійкість розуміння своїх емоцій; 
управління своїми емоціями 

6 Досягнення результатів чітке бачення результату; 
запобігання та ефективне подолання пере-
шкод. 
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Професійні знання 
1 Знання законодавства  Конституція України;  

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

2 Знання спеціального законо-
давства, що пов’язане із зав-
даннями та змістом роботи 
державного службовця від-
повідно до посадової інструк-
ції (положення про струк-
турний підрозділ) 

Закони України: 
“Про Національну поліцію ”;  
“Про оборону України ”; 
“Про військовий обов’язок і військову службу”; 
знання законодавства у питаннях діяльності 
правоохоронних органів, органів військового 
управління, підрозділів Збройних Сил Ук-
раїни та інших військових формувань; 
особливості взаємодії органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування з правоохо-
ронними органами, підрозділами Збройних 
Сил України та інших військових формувань 
з питань забезпечення охорони публічного 
порядку та безпеки, боротьби зі злочинністю, 
оборонної роботи. 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 

 


