
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
02.10.2017 № 106/2017-р/к 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії “Б” – начальника відділу адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Безпосередньо здійснює розроблення про-

ектів нормативно-правових актів з питань ве-
дення Реєстру, що належать до компетенції 
обласної державної адміністрації; 

забезпечує взаємодію місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, закладів, установ та організацій з пи-
тань ведення Реєстру; 

розглядає у встановленому Законом Украї-
ни “Про Державний реєстр виборців” порядку 
звернення осіб і політичних партій, зокрема 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
відділів ведення Реєстру; 

здійснює контроль за виконанням актів 
розпорядника Реєстру відділами ведення Ре-
єстру; 

розглядає проекти нормативно-правових 
актів, які надійшли в обласну державну адмі-
ністрацію для погодження, з питань що на-
лежать до компетенції адміністрації та стосу-
ються створення та ведення Реєстру, готує 
проекти письмових висновків чи зауважень до 
них; 

у визначених чинним законодавством тех-
нічних нормах та регламентах порядку, відпо-
відно до компетенції та із використанням су-
часних технічних засобів забезпечує функціо-
нування інформаційно-телекомунікаційної ме-
режі Реєстру на території області; 

у визначених чинним законодавством ме-
жах здійснює контроль за роботою відділів 
ведення Державного реєстру виборців район-
них державних адміністрацій, міських (міст 
обласного значення) рад; 
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бере участь в організації та проведенні се-
мінарів, інших занять з питань створення та 
ведення Реєстру з працівниками відділів ве-
дення Реєстру райдержадміністрацій, міських 
(міст обласного значення) рад; 

за погодженням із заступником голови – 
керівником апарату облдержадміністрації вно-
сить подання голові обласної державної адмі-
ністрації про призначення на посади, звіль-
нення з посад та переміщення працівників 
відділу, а також пропозиції заступнику голови – 
керівнику апарату адміністрації стосовно своє-
часного заміщення вакансій, заохочення та 
накладання стягнень; 

забезпечує взаємодію у процесі виконання 
покладених на відділ завдань з іншими 
структурними підрозділами облдержадміні-
страції, територіальними органами централь-
них органів виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування, закордонними дипло-
матичними установами України, а також за-
кладами, установами та організаціями всіх 
форм власності, об’єднаннями громадян і 
окремими громадянами; 

забезпечує проведення моніторингу профе-
сійно-кваліфікаційного рівня керівників та пра-
цівників відділів ведення Реєстру області. 
Вносить відповідні пропозиції та рекомен-
дації стовно покращення діяльності цих від-
ділів керівництву облдержадміністрації, голо-
вам райдержадміністрацій, міським (міст об-
ласного значення) головам; 

виконує функції адміністратора безпеки 
автоматизованої інформаційно-телекомуніка-
ційної системи “Державний реєстр виборців” 
на рівні відділу адміністрування Реєстру від-
повідно до вимог інструкції адміністратора 
безпеки регіонального органу адмініструван-
ня Державного реєстру виборців; 
здійснює інші функції відповідно до законо-
давства, необхідні для виконання покладених 
на нього завдань.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6500,0 грн., інші виплати – 
відповідно до Закону України “Про державну 
службу” 

Інформація про строковість чи без-
строковість призначення на посаду

Строкове призначення на посаду 
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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, визна-
чені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, та на-
дає згоду на проходження перевірки та опри-
люднення відомостей стосовно неї відповідно 
до зазначеного Закону. 

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

5. Оригінал посвідчення атестації щодо 
вільного володіння державною мовою. 

6. Заповнена особова картка встановленого 
зразка. 

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

Строк подання документів до 23 жовтня 
2017 року включно. 

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

ності, 2, каб. 211-212 

Місце,  час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 26 жовтня 2017 ро-
ку об 11.00 за адресою: м. Хмельницький, 
майдан 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 

категорій “Б” чи “В” або досвід служби в ор-
ганах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше двох років 

3 Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 
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Професійна компетентність 
1 Ефективність аналізу та вис-

новків 
здатність ефективно узагальнювати інфор-
мацію;  
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 взає-
модії;  
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.

Професійні знання 
1 Знання законодавства  Конституція України;  

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

2 Знання спеціального 
законодавства, що пов'язане 
із завданнями та змістом 
роботи державного 
службовця відповідно до 
посадової інструкції 
(положення про 
структурний підрозділ) 

Закони України: 
“Про Державний реєстр виборців”;  
“Про захист персональних даних”; 
знання правил забезпечення захисту 
інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах; 
порядку доступу органів ведення та регіо-
нальних органів адміністрування Державного 
реєстру виборців до бази даних Державного 
реєстру виборців. 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


