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ХМЕЛЬНИЦЪК.А, ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦlЯ
УПРАВЛIННЯ IНФОРМАЦIЙНОi ДШЛЬНОСТI ТА

КОМУНIКДЦIЙ З ГРОМДДСЪКIСТЮ

1б. 1 0.2019

нАкАз

м. Хмельницький Jtl! 41- нк

Про оголошення конкурсу
на заI\diщенIIя вакантноi посади
державноi служби

Вiдповiдно до cTaTTi 23 Закону УкраiЪи "Про державну службу" та
Порядку проведенЕя конкурсу на зайняття вакантних посад державноТ
сrryжби, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд
25.0з.20lб NЬ24б:

1. ОГОлосити конкурс на зайняття вакантноi посади державноi слryжби
категорii ((Б) - нач€Lпьника вiддiлу у справах преси та iнформацii управлiння
iНфОРмацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з |ромадськiстю Хмельницькоi
обласноi державноi адмiнiстрацiT ("а перiод вiдгryстки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, до виходу основного
працiвника).

2. ЗаТВеРДиТи умови проведенЕя конкурсу на зайняття вакантноТ
ПОСаДИ ДеРЖаВноi служби категорiТ (Б)> - начаllъника вiддirry у справах преси
Та iнформацii управлiння iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
|РОМаДсъкiстю ХмельницькоТ обласноi держ€lвноТ адмiнiстрацiТ (на перiод
вiдгryстки для догJuIду за дитиною до досягненЕя нею трирiчного BiKy, до
виходу основного працiвника) згiдно iз додатком до нак€ву.

3. Оприлюднити оголошення разом з iнформацiею про проведення
КОНКУРсУ на единому порталi вакансiЙ державноТ служби та на офiцiйному
веб-сайтi облдержадмiнiстрацiТ.

4. ВИЗначити Ткачук Наталiю Володимирiвну - головного спецiалiста
вiддilry у справах преси та iнформацiТ упрашiння адмiнiстратором пiд час
проведення конкурсу.

5. Контроль за виконанням цього наказу за собою.

Начальник управлiння

з наказом ознайомлена

IHHa i\шжАЙлоВА

наталiя ТкАчук



ЗАТВЕРД{(EНО
Наказ начuшIьника управпiння

вiд 16.10.2019 року ЛЬ4l-нк
умови

проведення коЕкурсу
на зайняття BaKaHTHoi посадп державноi служби категорii (<Б>> -

Еачальника вiддiлу у справах преси та iнформацiiуправлiпня iнформацiйноiдiяльностi
Та КОМУПiкацiЙ з громадськiстю Хмельницькоi облдерэкадмiнiстрацii

Загальнi умови

Посадовi обов'язки Керуе дiяпьнiстю вйдiлry, несе персонаJIьну
вiдповiдапьнiсть за органiзацiю роботи
прашiвникiв, виконання вiднесених до компетенцii
пiдроздilry завдань;

продстilвJIяе вiддiл в оргilIах влади i
сЕlпdоврядування9 установЕж i оргшliзацiях,
забезпечуе взаемодiю пiдроздirrу з ними у
вирiшеннi питЕшIь, що належать до компетенцii
вiддiлry;

планус робоry вiддiлу, контроJIюе вчасне i якiсне
виIонаЕIIя передбачених плЕlнап{и заrодiв;

вивчас, аналiзуе cT€lH сщ)ав, результати роботлI
вiддiлу, вживае заход{ щодо пiдвищення ix
ефективностi, встановлюе сryпiнь
вiдповiдаьностi за дорученi дiляrrки роботи;

розробляе i вносить на розгJIяд нач{uьника
управлiння пропозицii щодо: струIсгури,
чисельностi, пiдбору i розстановки прадiвникiв
вiддiлу; положенЕя про вiддiл, посадових
обов'язкiв; плаЕув€lння роботи вiддiлry; iнших
питаЕь, що належать до компетенцii вiддiлу;

органiзовуе i проводать прес-конференцii, прямi
телефоннi лiнii;

готуе медiа-плаrr та iнформацiйний звiт з
висвiтлення заходiв;

подае пропозицii щодо iнформацiйноi полiтики та
спiвпрацi iз засобами MacoBoi iнформацii;

сцрияе наповненню iнформацii у рубриках
офiцiйною сайту обласноТ державноi
адмiнiстрачii;
забезпечуе розповсюдження соцiаьноi рекпапли
на медiа-ре cypcElx областi

Умови оплати працi Посадовий оклад - 6480.0 грн., iншi виплати -вiдповiдно до Заr<ону УкраЪи "Про державIIу
сJryжбу".

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначенця на посаду

Строкове призЕаченнrI на посаду (на перiод
вiдпустки дJIя допцду за дитиною до досягнення
нею трирiчною BiKy, до виходу основного
працiвника).



Перелiк доцументiв, необхiдних для
участi в концурсi, та строк ii подання l ') Реквiзlл,ги докумеЕта, чо п@

| 
пцтверджуе громадянство Украни.

| 
2) Заява про участь у KoнKypci iз зазначеЕЕям

| 
основних мотивiв щодо заriняття посади

| лержавноi слryжби, до якоi додаеться резюме за
| Форrоr, визначеною Кабiнетом MiHicTpiB
| Украiни.

| 
З; Заява в якiй особа повiдомляе, що до неi не

| засюсовуються заборони, визначенi частиною
| 
третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону УI9а'ни

l 
"Про очищення вJIоцI", та надае зюry Еа
цроходження перевiрки та оприjIюднеЕЕя
вiдомостей сюсовIIо неi вiдповiдно до зtвначеною
Закону.
4) Пiдтвердження н€tявIIостi вiдповiдного ступеЕя
вищоi освiти.
5) Пiдтверджеrпrя рiвня вilьного володiння
державною мовою.
6) Вiдомостi про стаж роботи, стtlж державноi
с"гryжби, досвй роботи на вi.щtовiдних посадах
згiдно з вимогами, передбаченими статтею 20
Закону Украни "Про державну сrryжбу''
TepMiH подаЕIlя доrсумептiв до 24 жовтня 2019
polv вкJIютшо до 18 год. 00 хвиJIин.
Щоrумеrгги приfoлаються за qдресою:
Мйдшт Неза.rrеrrсrостi,2, Бущшrок Рац,
м.Хплеrшпшрrсшl, 29005, rcб З27 .

.Щодатковi (необов'язковi документи) Заява щодо забезпечення розумним
пристосувtшням за формою згiдно з додажом 3 до
Порядку проведеЕня конкурсу на зайнягтя посад
держацЕоi с.тryжби

Мiсце, час i дата початку проведення
перевiрки володiння iноземною мовою,

яка € однiею з офiцiйних мов Радп
€вропи/тестування

Конкурс (електронне тестуванЕя) буде цроведено
29.10.2019 ро(у о 10.00
2900 5, Хмельницька область, м.Хллельницький,
Майдан Незалежностi,2, Будинок Рад

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

особи, яка надас додаткову
iнформацiю з питань проведення

конкурсY

Ткачук Наталiя Володимирiвна
тел..(0382) 76-20-З4

uidkg@adm-km.gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги
1 OcBiTa Виrца ocBiTa за ступенем не нижче магiстра
2 .Щосвiд роботи Досвiд роботи на посадах державноТ сrryжби катеюрiй

кБ> чи кВ> або досвiд с"тryжби в органЕж мiсцевого
сЕlIч{оврядува}Iня) або досвiд роботи Еа керiвних
rтосадах пiдприемств, ycTElHoB та органiзацiй
незаJIежно вiд форми власностi не менше двох poKiB

J Володiння деря(авною
мовок}

Вiльне володiння державIrою мовою

вимог ,И 
ДО КОМПЕТЕНТНОСТI

1 умiння працювати з
кошlп'ютером

Володiння комп'ютером на piBHi досвiдченого
користувача;



досвiд роботи з офiснr.пrл пакетом Microsoft Office (Word,
Ехсе1);

нЕlвиЕIки роботи з iнформшiftrо-попIуковими системапdи в
мережi IlrTepHeT;

знання супсних тасrологй з еJIеIсгIюЕною уряryваIIня
2 необхiднi дловi якостi Управлiння органiзацiею i персоЕ€tJIом, упроваджеЕня

змiн; комунiкацiя та взаемодiя; opieHToBalricTb на
якiсть та результат

J Необхiднi особистiснi якостi Лiдерство;
вiдповiдальнiсть;
органiзованiсть;
емоцiйна стабЬнiсть;
нави.Iки сtll\rовдоскоIlалеЕня, сЕlNлорозвитку i
саlrлоосвiти

проФЕсrЙш знАння
1 Знання зilконодавства Констlтгуrдiя Украlпл; Закон Украrш <Пр державну

службу>; Закон YKpallп,r <Про загrобiгаrпrя корутщii>.
2 Знаrrня спецiаьною зако-

нодавстtsа що пов'язане iз
завдаЕнями та змiстом ро-
бопа державною слryжбовця
вiдповiдно до посадовоI
iнструкцii (положення про
структурний пiдроздiл)

Закони УкраiЪи: <Про iнформацiю>, <Про пресуD,
<Про радiо i телебачення)), <Про порядок висвiтлення
дiяльностi органiв державноi влади та органiв
мiсцевого сапdоврядування в УкраiЪi засобаrrци масовоi
iнформацii>, <Про доступ до публiчноi iнформацiD>

Засryпник начальника управлiння - zl T/.,, /
нач€шьник вiддiлу (a2l ООС7' . Jftодмила чЕрЕвчЕнко/--l

/ ,,,)


