
щyKPAiHA
ХМЕЛЬНИЦЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

УПРАВЛIННЯ IНФОРМАЦIЙНОi ДШЛЬНОСТI ТА
KoMyHI ськIстю

0б.05.2019

нАкАз

м. Хмельницький j\b 20- нк

Про оголошення конкурсу
на замiщення вакантноi посади

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про державну службу" вiд 10.12.2о|5
j\b889_vIII та Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад
державноi служби, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни
вiд 25.03.20|6 ЛГs246:

1. оголосити конкурс на замiщеннrl вакантноТ посади державноi слryжби
категорii (В) головного спецiалiста бухгалтера вiддiлry комунiкацiй з
громадськiстю та монiторинry суспiлъно-полiтичноI сиryацiТ управлiння
iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю облдержадмiнiстрацiТ
(тимчасово, на перiод вiдпустки дJUI догJIяду за дитиною до досягненнrI нею
трирiчного BiKy ).

2. Затвердити умови проведеннrr конкурсу на замiщення вакантнот
посади державноТ служби категорii <<В>>, головного спецiалiста - бухгалтера
вiддiлу комунiкацiй з громадсъкiстю та монiторинry суспiльно-полiтичноi
ситуацii управлiння iнформацiйноi дiялъностi та комунiкацiй з |ромадськiстю
облдержадмiнiстрацii (тимчасово, на перiод вiдпустки дJuI догляду за дитиною
до досягненнrI нею трирiчного BiKy) згiдно iз додатком до наказу.

3. Забезпечити оприлюднення оголошенЕrI про проведеннrI конкурсного
вiдбору на офiцiйному веб-сайтi облдержадмiнiстрацii та надiслати вiдповiдну
iнформацiю до Мiжрегiон€tльного управлiння нацдержслужби у Вiнницъкiй,
Житомирськiй та Хмельницькiй областях з питань державноi служби.

4. Визначити Ткачук Наталiю Володимирiвну - головного спецiа-пiста
вМiлу у сrrравах преси та iнформацii управлiння адмiнiстратором пiд час
проведеннrI конкурсу.

5. Контролъ за виконанIшм собою.

I.Михайлова

Н.Ткачук

Нача-rrьник упр авлiнтrя

з наказом ознайомлена



,Щодаток до наказу
начальника управлiння

вiд 06.05.20l9 року Jф2O-нк
умови

проведення конкурсу
на зайняття вакантноi посади державноi служби категорii ((в)> -

головного спецiалiста - бухгалтера вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю та
монiторинry суспiльно-полiтично[ сиryацiiуправлiння iнформацiйноiдiяльностi та

комунiкацiй з громадськiстю Хмельницькоi облдержадмiнiстрацii

Загальнi умови

Посадовi обов'язки Знання бухгалтерського облiку, веденшI
господарських операцiй. Знання
законодzlвства з бухгатrтерського облirсу.

Умови оплати працi Посадовий оклад - 5110.0 грн., надбавка за
висJIуry poKiB, надбавка за ранг державного
слryжбовця, за наявностi достатнього фонду
оплати працi-премiя.

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначення на посаду

Строкове призначення на посаду (на перiод
вiдпустки дJш дошяду за дитиною до
досягнення нею трирi.пrого BiKy, до виходу
основного працiвника).

Перелiк доцументiв, необхiдних для участi
в Koнrсypc| та строк ik подання

1) копiю паспорта громадянина Украiни;
2) письмову зчuIву про участь у KoHKypci,

резюме у довiльнiй формi;
3) письмову зчuIву, в якiй особа повiдомляе,

що до неi не застосовуються заборони,
визначенi частиною тротьою або четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраiЪи О'Про очищеншI
влади", та надае згоду на проходженнrI
перевiрки та оприJIюднення вiдомостей
стосовно Hei вiдповiдно до зазначеного
Закону;
4) копiю (копii) документа (документiв) про

ocBiTy;
5) заповнену особову картку встtlновленого

зрч}зка;
6) декларацiю особи, уповноваженоi на
виконаннrI функцit держави або мiсцевого
сzlмоврядув€lння, за 2018 piK;
7) довiдка про вiльне володiння державною
мовою.
Строк подання документiв: 15 календарних
днiв з дня оlrрилюдненшI iнформацiT про
проведення конкурсу на офiцiйному сайтi
Нацiонального агентства з питань державноi
слryжби, до 2l травня 2019 року вкJIючно.
Щокумеrrп,r приймаються за адресою:
29005, )hлеrьшпщка область, м.Хмеrьниlркий,
Мйдаrr Незалеясrостi,2, Бl.дшrок Рад, кабiнgг
з27.

Щата, час i мiсце проведення конкурсу 24.05.2019 року о 10.00
29005, Хмельницька область,



м.Хмельницький, Майдан Незалежностi,2,
Будинок Рад

Прiзвище, iм'я та по батьковi, номер
телефону та адреса електронноi пошти

особи, яка надас додаткову iнформацiю з
питань проведення конкчрсy

Ткачук Наталiя В олодимирiвна
тел..(0382) 76-20-З4

uidkg@adm-km.gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги
1 OcBiTa Вища. Не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвiд роботи
J Володiння державною

мовою
Вiльне володiння державною мовою

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТI
1 Умiння працювати з

комп'ютером
- володiння комп'ютером Еа piBHi досвiдченого

користувача;
- досвiд роботи з офiсним пакетом Microsoft office

(V/оrd, Ехсе1);

- нilвиtlки роботи з iнформацiйlrо-попrуковими системilп-{и
в мережi Irrгернег;

- знtшшI сr{аснш( технологй з електронною уряд/ваннrI
2 Необхiднi дiловi якостi аналiтичнi здiбностi;

дiалогове спiлкування;

умiння дотримувtIтись субординацii;

- адаптивнlсть;

_ стресостlикlсть;

- умiння працювати в командi.
a
J Необхiднi особистiснi якостi - iнiцiативнiсть;

- чеснiсть;
- дисциплiнованiсть;
- такговнiсть;
- комунiкабельнiсть;
- вiдповiдальнiсть.

ПРОФЕСIЙШ ЗНАННЯ
1 Знання зчжонодавства Конституцiя Уrсраши; Закон УIqpани <Про державну

сrryжбу>; Закон Украi'rш <Про запобiгання корупцii)).
2 Знання спецiального зако-

нодавства, що пов'язане iз
завданнями та змiстом ро-
бопа державного слrужбов ця
вiдповiдно до посадовоi
iнструкцii (положення про
струкryрний пiдроздiл)

Закон Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в УкраiЪi>, Закон УкраiЪи кПро оrrлату
працЬ, Бюджетний кодекс УкраiЪи, Податковий
кодекс УкраiЪи

Засryпник начальника управлiння -
началъник вiддiлу e,ra,4,^fr

Л.Черевченко


