
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
06.10.2017 № 109/2017-р/к 

 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії “Б” – заступника начальника управління – начальника відділу 
комунікацій з громадськістю та моніторингу суспільно-політичної ситуації 

управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Під час відсутності начальника управління вико-

нує його обов’язки, несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на управління зав-
дань, має право першого підпису на банківсько-фі-
нансових документах; 

координує роботу консультативно-дорадчих орга-
нів при облдержадміністрації з питань, що відно-
сяться до компетенції відділу; 

відповідає за реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток громадянського суспільства до процесів 
державної політики; 

координує роботу щодо розробки та затвердження 
проектів розпоряджень голови облдержадміністрації; 

координує роботу з формування щоденного, щоти-
жневого та щомісячного інформування Адміністрації 
Президента України про події суспільно-політичного 
характеру; 

налагоджує взаємодію з громадсько-політичними 
об’єднаннями у питаннях щодо реалізації окремих 
завдань державної політики; 

забезпечує моніторинг щодо проведення облдерж-
адміністрацією комунікацій та консультацій з громад-
ськістю з питань формування та реалізації державної 
політики; 

під час відсутності начальника управління бере 
участь у нарадах та інших заходах з метою вчасного 
отримання інформації про діяльність керівництва 
облдержадміністрації, її структурних підрозділів, со-
ціально-економічну та суспільно-політичну ситуації в 
області; 

надає інформаційно-методичну та організаційну 
допомогу структурним підрозділам з питань інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
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райдержадміністрації, виконкомів міських (міст об-
ласного значення) рад, іншим підрозділам облдерж-
адміністрації з питань, віднесених до сфери компе-
тенції управління. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5850,0 грн., інші виплати – від-
повідно до Закону України “Про державну службу”

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Строкове 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 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 пе-
ревірки та оприлюднення 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 виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 
2016 рік. 

Строк подання документів до 26 жовтня 2017 року 
включно. 

Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 

каб. 211-212 
Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 01 листопада 2017 року об 
11.00 за адресою: м. Хмельницький, майдан Неза-
лежності, 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 нижче ма-
гістра 

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій 
“Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого само-
врядування, або досвід роботи на керівних посадах 
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підприємств, установ та організацій незалежно від фор-
ми власності не менше двох років 

3 Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 
 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

1 Ефективність аналізу та 
висновків 

здатність ефективно узагальнювати інформацію; 
здатність встановлювати логічні взаємозв’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 висту-
пів; 
співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 
відкритість 

4 Управління організацією 
роботи 

чітке бачення цілі;  
ефективне формування та управління процесами; 
чітке планування роботи 

5 Стресостійкість розуміння своїх емоцій; 
управління своїми емоціями 

6 Досягнення результатів чітке бачення результату; 
запобігання та ефективне подолання перешкод. 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного службов-
ця відповідно до посадо-
вої інструкції (положення 
про структурний підроз-
діл) 

Закони України: 
“Про громадські об’єднання”;  
“Про політичні партії в Україні”; 
“Про доступ до публічної інформації”; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 року 
№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики”. 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


