
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
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Про оголошення та проведення 
конкурсу на зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста по
персоніфікованому обліку пільг за їх 
видами відділу персоніфікованого 
обліку отримувачів пільг управління 
праці та соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області

Відповідно до статей 22, 23 Закону України “Про державну службу” та 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року №246, керуючись статтею 6 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” , НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста по персоніфікованому обліку пільг за їх видами відділу 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 
області.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
категорії “В” -  головного спеціаліста по персоніфікованому обліку пільг за їх 
видами відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці 
та соціального захисту населення Чугуївської районної державної 
адміністрації, що додаються.

3. Заступнику начальника управління -  начальнику загального відділу 
управління праці та соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Бондаренку Д.В.:
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3.1. Надіслати до Міжрегіонального управління Національного 
агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській 
областях копію цього наказу.

3.2. Довести зміст цього наказу до відома працівників управління праці 
та соціального захисту населення Чугуївської районної державної 
адміністрації.

3.3. Забезпечити прийом документів для участі в конкурсі від 
кандидатів на зайняття вакантної посади протягом 15 календарних днів з дня 
оприлюднення на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з 
питань державної служби та Чугуївської районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та 
соціального захисту населення 
08.09. 2017 року № 114-к

УМОВИ  
проведення конкурсу 

на заняття вакантної посади державної служби категорії “В” -  головного 
спеціаліста по персоніфікованому обліку пільг за їх видами відділу 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та

соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Головний спеціаліст по персоніфікованому обліку 

пільг за їх видами відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської районної державної 
адміністрації:

- забезпечує виконання напрямів роботи відділу з 
питань надання пільг окремим категоріям громадянам 
та ведення Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги за їх видами; 
здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб та 
ведення Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо перемішених осіб; ведення єдиного обліку 
багатодітних сімей та встановлення статусу батьків та 
дитини з багатодітної сім’ї; здійснення виконання 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати соціальних 
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів;

- веде відомості по нарахуванню пільг та зведених 
розрахунків;

- забезпечує проведення звірки та складає акти з 
підприємствами, організаціями-постачальниками 
комунальних послуг по розрахунках видатків на 
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг;

- веде облік пільговиків шляхом формування на 
кожного пільговика персональної облікової картки;

- забезпечує проведення розрахунків з 
постачальниками послуг за надані пільги окремим 
категоріям громадян;

- забезпечує надання методичної та практичної 
допомоги підприємствам -  постачальникам



комунальних послуг з питань надання пільг;
- здійснює нарахування компенсаційних вилат зі 

проїзд окремим категоріям громадян;
- здійснює надання пільг на придбання твердогс 

палива та скрапленого газу окремим категорії^ 
громадян;

- здійснює видачу довідок про право на отримання 
пільг з урахуванням середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї.

Умови оплати праці Посадовий оклад -  3200 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

Безстроково

Перелік документів, 
необхідних для участі 
конкурсі, та строках їх 
подання

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів до 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 на оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону або копію довідки 
встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія документа 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 
2016 рік.
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу на 
офіційному сайті Національного агента з питань 
державної служби

Дата, час і місце 
проведення конкурсу:

27 вересня 2017 року 9.00 год. 
за адресою: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, 
вул. Старонікольська, 35, управління праці та 
соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Харківської області

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер

Бондаренко Дмитро Вікторович 
т е л .(05746)2 34 98



телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову інформацію 
з питань проведення 
конкурсу:

upszn chuhuiv@rda.kh.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого 
бакалавра

Досвід роботи не потребує
Володіння державною 
мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги
Освіта -

Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України “Про державну службу”;
3) Закон України “Про запобігання корупції"”;
4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації” ;
5) Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”;
6) інші законодавчі та гіідзаконні акти, що регулюють 
діяльність відділу

Професійні знання виконання роботи з питань надання пільг окремим 
категоріям громадян, ведення Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 
пільги

Якісне виконання 
поставлених завдань

1) уміння працювати з інформацією;
2) здатність працювати в декількох проектах 
одночасно;

Командна робота та 
взаємодія

1) уміння працювати в команді;
2) уміння надавати зворотній зв’язок

Сприйняття змін виконання плану змін та покращень
Технічні вміння уміння використовувати комп’ютерне обладнання та 

програмне забезпечення, використовувати офісну 
техніку

Особистісні
компетенції

1) відповідальність;
2) уміння працювати в стресових ситуаціях

Заступник начальника управління -  
начальник загального відділу Д.В. БОНДАРЕНКО

mailto:chuhuiv@rda.kh.gov.ua

