
AIIAPAT XME.llbHl1ll;bKOI OE.llACHOI ,LI.EP)I(ABHOI A,LI.MIHICTPAIJ;II 

HAKA3 
26.09.2019 

ITpo oronorneHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I 
BaKaHTHOl IlOCa,IlJI ,ll;ep:)l<:aBHOl CJiy)I(6H 

.N'2 67- HK 

Bi,ll;rroBi,ll;Ho ,ll;O cTaTTi 23 3aKoHy YKpaYHH "ITpo ,ll;ep)l(aBHY cny)l(6y", rrocTa
HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa'iHH Bi,ll; 25 6epe3H5I 2016 poKy N2 246 "ITpo 3a
TBep,ll;)l(eHH5I I1op5I,ll;KY rrpoBe,ll;eHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I IlOCa,ll; ,ll;ep)l(aBHOl 
CJiy)I(6H": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aHH5ITT5I BaKaHTHOI rroca,ll;H ,ll;ep)l(aBHO'i cny:iK6H 
KaTeropil "})" - 3aCTYITHHKa Ha"LJaJI.bHHKa Bi,ll;,ll;iJiy B3a€MO,ll;il 3 rrpaBOOXOpOHHHMH op
raHaMH Ta o6opoHHo'i po6oTH arrapaTy XMeJI.bHHIJ,.bKOI o6nacHo'i ,ll;ep)l(aBHo'i a,ll;MiHi-... 
cTpaiJ,n. 

2. 3aTBep,ll;HTH YMOBH rrpoBe,ll;eHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I BaKaHTHOl ITOCa,ll;H 
,ll;ep)l(aBHOl CJiy)I(6H KaTeropil "})" - 3aCTYITHHKa Ha"l!aJI.bHHKa Bi,ll;,ll;iJiy B3a€MO,ll;il 3 
rrpaBooxopoHHHMH opraHaMH Ta o6opoHHOI po6oTH arrapaTy XMeJI.bHHIJ,.bKO'i o6nac
Ho'i ,ll;ep)l(aBHOl a,ll;MiHiCTpaiJ,il (,2J;O,ll;aJ{)T.bC5I). 

3. Bi,ll;,ll;inaM 3 ITHTaH.b rrepcoHany Ta Haropo,ll; (IO. MaM"llyp), iHCpopMaiJ,iHHO
KOMrr'IOTepHoro 3a6e3rre"LJeHH5I (B. ITacTepHaK) arrapaTy o6nacHo'i ,ll;ep)l(aBHo'i a,ll;Mi
HicTpaiJ,i'i 3a6e3rre"LJHTH OilpHJIIO,ll;HeHH5I OrOJIOIIIeHH5I KOHKypcy Ha ocpiiJ,iHHOMY Be6-
CaHTi o6n,ll;ep)l(a,ll;MiHicTpaiJ,i'i Ta rrepe,ll;a"lly IJ,noro po3rrop5I,ll;)l(eHH5I Mi)l(perioHan.b
HOMY yrrpaBniHHIO HaiJ,,ll;ep)l(cJiy)I(6H y BiHHHIJ,.bKill., )KHTOMHpcnKill. Ta XMeJI.bHHIJ,.b

Kill. o6JiaCT5IX. 

4. KoHTpon.b 3a BHKOHaHH5IM IJ,.boro HaKa3Y 3aJIHIIIaiO 3a co6oiO. 

3acTyiTHHK KepiBHHKa . . . .. 
arrapaTy a,ll;MlHICTpaiJ,n 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ керівника апарату обласної 

державної адміністрації  

26.09.2019 № 67- НК 

 

 

 

У М О В И 
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 облдержадміні-

страції щодо виконання законодавства з питань ді-

яльності правоохоронних органів, охорони публіч-

ної безпеки, публічного порядку, боротьби зі зло-

чинністю та оборонної роботи; 

забезпечує виконання покладених на відділ взаємо-

дії з правоохоронними органами та оборонної ро-

боти завдань щодо реалізації державної політики в 

діяльності облдержадміністрації; 

забезпечує взаємодію облдержадміністрації з тери-

торіальними підрозділами правоохоронних органів в 

області, військовими частинами, установами Зброй-

них Сил України та інших військових формувань, 

які дислоковані на території області; 

забезпечує координацію заходів, спрямованих на 

виконання загальнодержавних та обласних програм 

у правоохоронній, оборонній сферах; 

сприяє, у межах компетенції, органам, які здійсню-

ють боротьбу з тероризмом; 

забезпечує проведення, у межах повноважень, захо-

дів єдиної державної політики у сфері державної 

служби; 

вживає заходів щодо координації із здійснення шеф-

ства над військовими частинами Збройних Сил Ук-

раїни; 

сприяє підготовці молоді до військової служби, 

проведенню призову на строкову військову службу 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 7010,00 грн, інші виплати – відпо-

відно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 

чи безстроковість призначен-

ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 
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Перелік документів, необхід-

них для участі в конкурсі, та 

строк їх подання 

1. Реквізити документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України. 

2. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої 

додається резюме за формою, визначеною Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не за-

стосовуються 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. Підтвердження наявності відповідного ступеня 

вищої освіти. 

5. Підтвердження рівня вільного володіння держав-

ною мовою. 

6. Відомості про стаж роботи, стаж державної служ-

би, досвід роботи на відповідних посадах згідно з ви-

могами, передбаченими статтею 20 Закону України 

“Про державну службу”. 

Термін подання документів до 11 жовтня 2019 року 

включно до 17 год. 00 хвилин. 

Документи приймаються за адресою:  

майдан Незалежності, 2, м. Хмельницький, 29005, 

каб. 211-212 

Додаткові (необов’язкові 

документи) 
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням 

за формою згідно з додатком 3 до Порядку про-

ведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби 

Місце, час і дата початку про-

ведення перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради Євро-

пи/тестування 

Конкурс (електронне тестування) буде проведено 

18 жовтня 2019 року о 10.00 за адресою: майдан Не-

залежності, 2, м. Хмельницький, 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 ступенем не нижче магістра  

2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій 

“Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних поса-

дах підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності не менше двох років 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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3 Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  

1 Уміння працювати з 

комп’ютером 

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого ко-

ристувача; 

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel); 

навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-

мами в мережі Інтернет; 

знання сучасних технологій з електронного урядування 

2 Необхідні ділові якості Управління організацією і персоналом; 

упровадження змін; 

комунікація та взаємодія; 

орієнтованість на якість і результат 

3 Необхідні особистісні 

якості 

Лідерство; 

відповідальність; 

організованість; 

емоційна стабільність; 

навички самовдосконалення, саморозвитку і само-

освіти 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  

закони України: 

“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 місцеві державні адміністрації”; 

“Про оборону України”; 

“Про військовий обов’язок і військову службу”; 

“Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону”; 

“Про звернення громадян”; 

“Про доступ до публічної інформації” 
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