
ATIAP AT XMEilhH11IJ;hKOI OEAACHOI ,LJ.EP)I(ABHOI A,LI.MIHICTP AI.J;II 

HAKA3 
29.11.2019 XMeJihHHU:hKHii 

ITpo oronoiiieHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 
BaKaHTHOl IIOCa,ZJ,H ,ZJ,ep:ll<aBHOl CJIY)J(OH 

85 -HK 

Bi,ZJ,rroBi,ZJ,HO ,ZJ,O CTarri 23 3aKoHy YKpa1HH "ITpo ,ZJ,ep)J(aBHY cny)J(6y", rrocTa
HOBII Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa1HII Bi,ZJ, 25 6epe3H51 2016 poKy N~ 246 "ITpo 3a
TBep,ZJ,)J(eHH51 I1op51,I1,KY rrpoBe,ZJ,eHH51 KOHeypcy Ha 3aHH51TT51 IIOCa,ZJ, ,ZJ,ep)J(aBHOl CJiy)l<OII": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOI rroca,ZJ,II ,ZJ,ep)J(aBHOI cJiy)J(6H 
KaTeropi1 "B" - ronoBHoro crren:ianicTa Bi,ZJ,,ZJ,iny 3a6e3rreqeHH51 ,ZJ,i51JibHOCTi KepiB
HHU:TBa arrapaTy XMeJihHHU:hKOI o6nacHo1 ,ZJ,ep)J(aBHo1 a,ZJ,MiHicTpan:il. 

2. 3aTBep,ZJ,HTH YMOBH IIpOBe,ZJ,eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOl IIOCa,ZJ,H 
,ZJ,ep)KaBHOI cJiy)J(6H KaTeropi1 "B" - ronoBHoro crren:ianicTa Bi,ZJ,,ZJ,iny 3a6e3rreqeHH51 
,ZJ,i51JibHOCTi KepiBHHU:TBa arrapaTy XMeJihHHU:bKoi" o6nacHo1 ,ZJ,ep)J(aBHOI a,ZJ,MiHicTpa
n:i1 (,ZJ,O,ZJ,aiDTbC51). 

3. Bi,ZJ,,ZJ,inaM 3 rrHTaHh rrepcoHany Ta Haropo,ZJ, (IO. MaMqyp), impopMan:iliHo
KOMrr'roTepHoro 3a6e3rreqeHH51 (B. ITacTepHaK) arrapaTy o6nacHo1 ,ZJ,ep)J(aBHo1 a,ZJ,Mi
HicTpan:i1 3aOe3rreqHTH OIIpHJIID,ZJ,HeHH51 OrOJIOIIIeHH51 KOHKypcy Ha €,ZJ,HHOMY IIOp
TaJii BaKaHcili ,ZJ,ep)J(aBHoi" cJiy)J(6H HAJ],C Ta ocpin:iliHoMy Be6caliTi o6n,ZJ,ep)Ka,ZJ,MiHi-

... 
cTpan:u. 

4. KoHTponh 3a BHKOHaHH51M U:horo Ha,3y 3aJIHIIIaiD 3a co6oro. 
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KepiBHHK arrapaTy ; 
a,ZJ,MIHlcTpan:ii. !J{ f/.!I!!!J1 OKcaHa CAMOJIIOK 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ керівника апарату обласної 

державної адміністрації  

29.11.2019 № 85-НК 

 

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

категорії “В” – головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності керівництва 

апарату  Хмельницької обласної державної адміністрації 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

Посадові обов’язки Здійснення попереднього розгляду документів, у тому 

числі з обмеженим доступом, що надходять на ім’я заступ-

ника голови облдержадміністрації, підготовка проєктів 

доручень до них; 

редагування проєктів документів, що готуються за підписом 

заступника голови облдержадміністрації; 

здійснення контролю за якістю та повнотою виконання 

структурними підрозділами облдержадміністрації, тери-

торіальними підрозділами центральних органів виконавчої 

влади, райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст 

обласного значення) рад, установами та організаціями до-

ручень заступника голови облдержадміністрації. 

Спільно зі структурними підрозділами облдержадміністра-

ції, територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади, установами та організаціями участь: 

у підготовці питань для розгляду на засіданнях колегії обл-

держадміністрації; 

в організації підготовки нарад, інших заходів за участю 

заступника голови облдержадміністрації, за їх результатами 

оформлення протокольних доручень, інформування керівни-

ка про їх виконання; 

у підготовці інформаційних матеріалів, виступів, проєктів 

доповідей, співдоповідей для заступника голови облдерж-

адміністрації. 

Вирішення усіх організаційних питань щодо підготовки ана-

літичних довідок, інших матеріалів для участі у заходах 

центральних органів влади заступника голови облдерж-

адміністрації. 

У разі потреби супроводження заступника голови облдерж-

адміністрації під час робочих поїздок (заходів), підготовка за 

їх результатами протокольних доручень, здійснення конт-

ролю за їх виконанням. 

Здійснення попереднього розгляду звернень громадян, що 

відносяться до компетенції заступника голови облдерж-

адміністрації, підготовка проєкту резолюцій до них. 

Здійснення спільно з відділом роботи із зверненнями гро-

мадян апарату облдержадміністрації контролю за повнотою 

виконання відповідних доручень заступника голови обл-

держадміністрації за зверненнями громадян 
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Умови оплати праці Посадовий оклад – 5110,00 грн, інші виплати – від-

повідно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 

чи безстроковість призначен-

ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік інформації, необхід-

ної 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 основ-

них 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 очищен-

ня 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 дер-

жавною мовою. 

6. Відомості про стаж роботи, стаж державної 

служби, досвід роботи на відповідних посадах згідно 

з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону Ук-

раїни “Про державну службу”. 

Термін подання документів до 10 грудня 2019 ро-

ку включно до 18 год. 15 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 проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби 

Місце, час і дата початку 

проведення оцінювання 

кандидатів 

Конкурс (електронне тестування) буде проведено  

13 грудня  2019 року о 10.00 за адресою: майдан 

Незалежності, 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 освітнім ступенем не нижче мо-

лодшого бакалавра, бакалавра 

2 Досвід роботи – 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

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


 3 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  

1 Уміння працювати з 

комп’ютером 

володіння комп’ютером на рівні досвідченого кори-

стувача; 

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel); 

навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-

мами в мережі Інтернет; 

знання сучасних технологій з електронного уря-

дування 

2 Необхідні ділові якості впровадження змін; 

вміння ефективної координації роботи з іншими; 

вміння надавати зворотний зв’язок  

3 Необхідні особистісні 

якості 

відповідальність; 

системність і самостійність у роботі; 

уважність до деталей; 

наполегливість; 

вміння працювати у стресових ситуаціях 

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 державну таємницю”,  

“Про місцеве самоврядування в Україні”; 

“Про місцеві державні адміністрації”, 

“Про доступ до публічної інформації”, 

“Про звернення громадян”  
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