


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління регіонального 

розвитку та будівництва 

Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

25.09.2019 № 49-н/к 

 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – 

головного спеціаліста відділу розвитку будівництва та будівельної діяльності управління 

регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  - здійснювати аналіз стану і тенденцій розвитку будівельної 

галузі області, визначення пріоритетів  розвитку. Готувати 

узагальнені матеріали та пропозиції з цих питань та подає їх 

начальнику відділу; 

- брати участь у розробці пропозицій з реалізації державної 

політики економічного і соціального розвитку України; 

- здійснювати контроль за виконанням завдань щодо 

будівництва та введення в експлуатацію завершених 

будівництвом об’єктів житла та соціально-культурного 

призначення, що фінансуються за рахунок бюджетних програм; 

- брати участь у реалізації державних і бюджетних програм з 

питань будівництва, зокрема розгортання будівництва 

доступного житла, молодіжного житлового будівництва, 

будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації 

проектів розвитку соціальної інфраструктури;  

- здійснювати моніторинг фінансових показників 

доступного житла, молодіжного житлового будівництва, 

будівництва житла для окремих категорій громадян; 

- здійснювати моніторинг, аналіз та оцінку тенденцій 

розвитку будівельної галузі регіону, готувати пропозиції щодо 

удосконалення інвестиційних процесів; 

- на підставі статистичних даних, інших інформаційних 

матеріалів та безпосередньої роботи з підприємствами 

будівельної галузі здійснювати аналіз забезпечення населення 

регіону послугами з будівництва, потребу будівельних 

підприємств в кваліфікованих кадрах; 

- брати участь в інвентаризації об'єктів незавершеного 

будівництва на території області. Готувати пропозиції 

керівництву щодо заходів із зменшення кількості довгобудів, 

обґрунтування доцільності добудови об'єктів; 

- здійснювати щомісячний моніторинг введення в 

експлуатацію об’єктів житлового будівництва, промисловості та 



сільського господарства; 

- здійснювати контроль за виконанням завдань щодо 

добудови та введення в експлуатацію завершених будівництвом 

об’єктів-довгобудів житла та соціально-культурного 

призначення; 

- виконувати заходи із впровадження реформи місцевого 

самоврядування на території області; 

за дорученням керівництва розглядає листи, звернення та скарги 

громадян, підприємств та установ, а також структурних 

підрозділів облдержадміністрації  та готує обґрунтовані та 

вичерпні відповіді у встановлені терміни та надає завчасно їх на 

підпис керівництву. 

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 5110,00 грн., надбавка за вислугу років, 

надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього 

фонду оплати праці – премія 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

Строкове призначення на посаду (на період відпустки по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, до виходу основного 

працівника) 

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 відомостей 

стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.  

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

5. 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 минулий рік. 

Строк подання документів: до 10 жовтня 2019 року включно.  

Документи приймаються за адресою: 29005, м. Хмельницький, вул. 

Грушевського, 87, 3 поверх, каб. 311 

Додаткові 

(необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою 

згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби 

Місце, час і дата 

початку проведення 

перевірки володіння 

іноземною мовою, 

яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

Конкурс (тестування) буде проведено 16 жовтня 2019 року об 

14.00, за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, каб.311 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

Трач Вадим Олександрович, тел. (0382) 76-31-60 

urrb@adm-km.gov.ua  

 

mailto:urrb@adm-km.gov.ua


електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформа-

цію з питань прове-

дення конкурсу 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, 

молодшого бакалавра 

2 Досвід роботи  -  

3 Володіння 

державною мовою 

 

вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1  

Уміння 

працювати з 

комп’ютером 

- володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;  

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point);  

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в 

мережі Інтернет; 

- знання сучасних технологій з електронного урядування 

-  

2 

Необхідні ділові 

якості 

 

- вміння ефективної координації з іншими; 

- вміння надавати зворотній зв'язок; 

- оперативність,  

- стратегічне мислення,  

- діалогове спілкування (письмове і усне),  

- уміння працювати в команді 

-  

3 

Необхідні 

особистісні 

якості  

 

- відповідальність,  

- уважність до деталей, 

- наполегливість, 

- вміння працювати у стресових ситуаціях, 

- комунікабельність,  

- повага до інших,  

- дисциплінованість 

-  

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання 

законодавства 
Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»; 

Закон України «Про запобігання корупції» 

 

2 Знання 

спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із зав-

даннями та зміс-

том роботи 

державного 

службовця 

відповідно до 

закони України: 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

«Про засади державної регіональної політики» 

«Про основи містобудування» 

«Про регулювання містобудівної діяльності» 

«Про співробітництво територіальних громад» 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%E2%F0
http://www.minregion.gov.ua/regional-dev/spivrobitnictvo-teritorialnih-gromad-673944/zakon-ukrayini-pro-spivrobitnictvo-teritorialnih-gromad--484324/zakon-ukrayini-pro-spivrobitnictvo-teritorialnih-gromad--62607/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19


посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

 

 

 

Начальник управління                                                                   Віра БРИГАДИР 



Область Регіон
Найменування державного органу 

відповідно до установчих документів
Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

державного органу 

(місто/смт)

Назва посади
Категорія 

(Б/В)

Найменування структурного 

підрозділу
Дата публікації

Хмельни

цька

Обласна 

державна 

адміністра

ція

Управління регіонального 

розвитку та будівництва 

Хмельницької ОДА

39067570

м.Хмельницьк

ий, вул. 

Грушевського 

87

Головний 

спеціаліст
В

Відділ розвитку 

будівництва та 

будівельної діяльності

не заповняти



Кінцевий 

термін 

прийняття 

документів

Контактний телефон 

(із зазначенням 

міжміського коду)

Основні вимоги до 

кандидатів (Назва файлу)

не заповняти (0382) 76-31-60 не заповняти
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