
ЧУГУ1ВСЫСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

XAPKIBCbKOI OBJIACTI 

УПРАВЛШНЯ ПРАЦ1 ТА СОЦ1АЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

Н А К А З
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Про оголошеиня та проведения конкурсу 
на зайняття вакантно! посади головного 
спещалкгга з опрацювання заяв вщдшу 
грошових виплат i компенсацш 
управлшня npani та сощального захисту 
населения ЧугуУвськоУ районноУ 
державноУ адмшктрацп ХарювськоУ 
облаем

Вщиовщно до статей 22, 23 Закону УкраУни “Про державну службу” та 
Порядку проведения конкурсу на зайняття посад державноУ служби, 
затвердженого постановою Кабшету MimcTpiB УкраУни вщ 25 березня 2016 
року №246, керуючись статтею 41 Закону УкраУни “Про м1сцев1 державш 
адмшютращУ”, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантноУ посади головного 
сиещалюта з опрацювання заяв вщдшу грошових виплат i компенсацш 
управлшня npani та сощального захисту населения ЧугуУвськоУ районноУ 
державноУ адмшютращУ ХарювськоУ област1.

2. Затвердити умови проведения конкурсу на зайняття вакантноУ посади 
категор1У “В” -  головного спещалюта з опрацювання заяв вщдшу грошових 
виплат i компенсацш управлшня npaui та сощального захисту населения 
ЧугуУвськоУ районноУ державноУ адмшютращУ, що додаються.

3. Заступнику начальника управлшня -  начальнику загального вщдшу 
управлшня npaui та сощального захисту населения ЧугуУвськоУ районноУ 
державноУ адмшютращУ Бондаренку Д.В.:

3.1. Надюлати до 1УПжрепонального управлшня Нацюнального агентства 
УкраУни з питань державноУ служби у Харювськш та Сумськш областях кошю 
цього наказу.

3.2. Довести змют цього наказу до вщома пращвниюв управл!ння npaui та 
соц1ального захисту населения ЧугуУвськоУ районноУ державноУ адмшютращУ.
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3.3. Забезпечити прийом документов для учасгп в конкурса вщ кандидатов 
на зайняття вакантноУ посади протягом 15 календарних дшв з дня 
оприлюднення на офщшних веб-сайтах Нащонального агентства УкраУни з 
питань державноУ служби та ЧугуУвськоУ районноУ державноУ адмшютращУ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управлшня -  начальника загального вщдшу управлшня npaui та 
сощального захисту населения ЧугуУвськоУ районноУ державноУ адмшютращУ 
Бондаренка Д.В.

Начальник управлшня О.С. Лисянський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника управлшня npaui 

та сощального захисту населения
Хй.-U.

УМОВИ 
проведения конкурсу 

на заняття вакантноУ посади державноУ служби KaTeropii “В” -  головного 
спещалкта з опрацювання заяв вщдшу грошових виплат i компенсацш 

управлшня np ani  та сощального захисту населения 
ЧугуУвськоУ районноУ державноУ адмЫстрацн ХаршвськоУ облаем

Загалый умови
Посадов1 обов’язки Головний спещалют з опрацювання заяв вщдшу 

грошових виплат i компенсацш управлшня пращ та 
сощального захисту населения ЧугуУвськоУ районноУ 
державноУ адмшютращУ:
забезпечуе виконання покладених на вщдш завдань з 
питань надання ycix вщцв сощально'У допомоги, у 
тому числ1 й житлових субсидш, через запровадження 
роботи вщдшу по наданню допомоги за единою 
технолопею прийому громадян; 
забезпечуе координащю та контроль за 
опрацюванням заяв;
здшенюе перев1рку правильное^ застосування 
нормативно-правових акт1в при визначенш права на 
допомогу, повноти проведених розрахунюв, 
установлених терм1шв призначення, розгляду та 
опрацювання документе;
у pasi виявлення иомилок у розрахунку повертае 

справу на доопрацювання;
в1зуе протоколи р1шення та повщомлення про 

призначення (вщмову в призначенш) та передае 
особов1 справи начальнику управлшня для прийняття 
р1шення про призначення (вщмову в призначенш); 
вщповщае за передачу особових справ М1Ж вщдшами 

за реестрами;
зд1йснюе роз’яснювальну роботу серед населения з 
питань, належних до його компетенщУ; 
готуе проекти вщповщей на звернення та заяви, що 

надшшли на розгляд до нього;
виконуе доручення начальниюв управлшня та 

вщдшу, як! пов'язаш з функцюнальними обов'язками; 
зобов’язаний не допускати розголошення у будь-



який cnoci6 персональних даних, яю йому було 
дов!рено або яю стали вщом1 у зв’язку з виконанням 
посадових або службових обов’язюв.

Умови оплати npani Посадовий оклад -  2585 грн., надбавка за вислугу 
роюв, надбавка за ранг державного службовця, за 
наявност1 достатнього фонду оплати npani -  прем1я

1нформащя про 
строковють чи 
безстроков1сть 
призначення на посаду

Безстроково

Перелж документе, 
необхщних для учасгп 
KOHKypci, та строках Ух 
подання

1) кошя паспорта громадянина Укра'ши;
2) письмова заява про участь у конкура i3 
зазначенням основних мотив1в до зайняття посади 
державноУ служби, до яко'У додаеться резюме у 
довшьнш форм1;
3) письмова заява, в якш особа повщомляе, що до не'У 
не застосовуються заборони, визначеш частиною 
третьою або четвертою стагп 1 Закону Укра'ши “Про 
очищения влади”, та надае згоду на проходження 
перев1рки та на оприлюднення вщомостей стосовно 
не'1 в1дпов1дно до зазначеного Закону або кошю 
дов!дки встановлено '1 форми про результати тако '1 

перев1рки;
4) коп1я документа про осв1ту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларащя особи, уповноважено '1 на виконання 
функцш держави або м1сцевого самоврядування, за 
2015 р1к;
Строк подання документов: 15 календарних дн1в з дня 
оприлюднення шформацп про проведения конкурсу 
на оф1цшному сайт1 Нац1онального агента з питань 
державноУ служби

Дата, час i Micne 
проведения конкурсу:

11 С1чня 2017 року о 10.00 год. 
за адресою: 63503, Харювська область, м. ЧугуУв, 
вул. Старошкольська, 35, управл1ння npani та 
сощального захисту населения ЧугуУвсько1 районноУ 
державноУ адм1н1страц1У Харк1вськоУ област1

Пр1звище, 1м’я та по 
батьков!, номер 
телефону та адреса 
електронно'У пошти 
особи, яка надае 
додаткову шформащю 
з питань проведения 
конкурсу:

Бондаренко Дмитро Вжторович 
т е л .(05746)2 34 98 
upszn_chuhuiv@rda.kh.gov.ua

mailto:upszn_chuhuiv@rda.kh.gov.ua


Вимоги до професшно1 компетентное^
Загальш вимоги

Освгга Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або 
бакалавра

Доевщ роботи Не потребуе
Володшня державною 
мовою

Вшьне володшня державною мовою

Спещальш вимоги
Знания законодавства 1) Конститущя Укра'ши;

2) Закон Укра'ши “Про державну службу”;
3) Закон Укра'ши “Про запобшання корупцп”;
4) Закон Укра'ши “Про очищения влади”;
5) Закон Укра'ши “Про м кцев 1 державш 
адмшютращГ’;
6) Закон Укра'ши “Про мюцеве самоврядування в 
У крапп”;
7) iHmi законодавч1 та пщзаконш акти, що 
регламентують Д1яльшсть вщдшу

Професшш знания виконання завдань щодо надання ycix вид1в 
сощально '1 допомоги, у тому числ1 й житлових 
субсидш, через запровадження роботи за единою 
технолопею прийому громадян

Яюсне виконання 
поставлених завдань

умшня виршувати комплексш завдання

Командна робота та 
взаемод1я

умшня працювати в команд1

С прИ Й Н Я Т Т Я  3M1H виконання плану змш та покращень
Техшчш вмшня вмшня використовувати комп’ютерне обладнання 

та програмне забезиечення, використовувати 
офюну техшку. Вшьне володшня ПК, вмшня 
користуватись оргтехшкою, знания програм 
Mikrosoft Office (Word, Excel, Outlook)

Особистюш комиетенцп системнють i самостшшсть в робот!

Заступник начальника управлшня -
начальник загального вщдшу Д-В. Бондаренко


