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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
04.02.2020 №27/2020-р/к______

 
 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  
категорії “Б” – начальника управління інфраструктури Хмельницької 

обласної державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

Посадові обов’язки Здійснює керівництво управлінням інфраструктури 
облдержадміністрації (далі – Управління), несе персо-
нальну відповідальність за організацію та результати 
його діяльності, сприяє створенню належних умов 
праці у підрозділі; 
подає на затвердження голові обласної державної 
адміністрації положення про Управління; 
затверджує посадові інструкції працівників Управлін-
ня та розподіляє обов’язки між ними; 
планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо 
формування планів роботи обласної державної адмі-
ністрації; 
вживає заходів до удосконалення організації та підви-
щення ефективності роботи Управління; 
звітує перед головою обласної державної адміністра-
ції про виконання покладених на Управління завдань 
та затверджених планів роботи; 
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях ко-
легії обласної державної адміністрації питань, що на-
лежать до компетенції Управління, та розробляє про-
єкти відповідних рішень; 
представляє інтереси Управління у взаємовідносинах 
з іншими структурними підрозділами обласної дер-
жавної адміністрації, з Мінінфраструктури, міністер-
ствами, іншими центральними органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами та організаціями – за доручен-
ням керівництва обласної державної адміністрації; 
видає у межах своїх повноважень накази, організовує 
контроль за їх виконанням; 
подає на затвердження голові обласної державної 
адміністрації проєкти кошторису та штатного роз-
пису Управління в межах визначеної граничної чи-
сельності та фонду оплати праці його працівників; 
розпоряджається коштами у межах затвердженого го-
ловою обласної державної адміністрації кошторису 
Управління;
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 організовує роботу з підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців Управління; 
призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, 
передбаченому законодавством про державну служ-
бу, державних службовців управління, присвоює їм 
ранги державних службовців, застосовує заохочення 
та притягає до дисциплінарної відповідальності 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 10550,00 грн, інші виплати – відпо-
відно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік інформації, 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 основ-
них мотивів щодо зайняття посади державної служби, 
до якої додається резюме за формою, визначеною Ка-
бінетом 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 18 год. 15 хвилин 
12 лютого 2020 року включно  

Додаткові (необов’язкові 
документи) 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуван-
ням за формою згідно з додатком 3 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби

Місце, час і дата початку 
проведення тестування 

Конкурс (електронне тестування) буде проведено  
19 лютого 2020 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 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

1 Освіта Вища освіта за ступенем не нижче магістра
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби кате-

горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах міс-
цевого самоврядування, або досвід роботи на керів-
них посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 
4 Володіння іноземною мовою – 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  

1 Стратегічне управління Бачення загальної картини та довгострокових цілей; 
здатність визначати напрям та формувати 
відповідні плани розвитку; 
рішучість та наполегливість у впровадженні змін; 
залучення впливових сторін; 
оцінка ефективності на коригування планів 

2 Лідерство 
 

Вміння мотивувати до ефективної професійної 
діяльності; 
сприяння всебічному розвитку особистості; 
вміння делегувати повноваження та управляти 
результатами діяльності; 
здатність до формування ефективної організацій-
ної культури державної служби 

3 Досягнення результатів Здатність до чіткого бачення результату 
діяльності; 
вміння фокусувати зусилля для досягнення 
результату діяльності; 
вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

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 посадової 
інструкції (положення про 
структурний підрозділ) 

Закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”; 
“Про транспорт”; 
“Про автомобільний транспорт”; 
“Про автомобільні дороги”; 
“Про дорожній рух” 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
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