
ЧУГУIВСЬКА РАИОННА ЛЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

нАкАз

Чуryiв

проведення конкурсу

Nр 3/Z-t-

Про оголошення
зайняття посади державноi служби категорiТ <<В> -
головноrо спецiалiста вiддiлу забезпечеllня взаемодii
з орfанами мiсцевого самоврядування Чугуiвськоi
районноi державrlоi адмiнiс,грацii XapKiBcbKoT
об"тtастi

органами мiсцевого самоврядування Чугуiвськоi
адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, що додаються.

вtл4l

Вiдповiдно до статей 22, 2З Закону Украiни <Про державну службу>,
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
20lб року JФ 2аб (iз змiнами), Методичних рекомендацiй щодо окремих питань
визначення спецiальних вимог до осiб, якi претендують на зайняття посад
державноi служби категорiй (Б) i (В> та пiдготовки умов проведення конкурсу,
затверджених наказом Нацiона"пьного агентства Украiни з питань державноi
служби вiд 15 сiчня 2021 року Ns 4-21 (iз змiнами), керуючись статтею 44
Закону Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрачii>,

нАкАЗУЮ:

1. Оголоси,ги та провести конкурс на зайняття посади державноi служби
категорii <В> - головного спецiалiста вiддiлу забезпечення взаемодii з органами
мiсцевого самоврядування Чугуiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрацii
Харкiвськоi областi.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii <<В>> - головного спецiалiста вiддiлу забезпечення взаемодii з

З. Когrтроль за виконанняN,I цього наказу залишаю за собою.

раионноl державноТ

Керiвrlик апарату райоtlноТ
,l1ержавноi адмiнiстрачii м-4 Тетяна оМЕЛЬЧЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керiвника апарату
районноi деря<авноi адмiнiстрацii

Ns..ll|"c

умови
проведення конкурсу на зайняття посади державноi служби категорii <В> -
головного спецiалiста вiддiлу забезпечення взасмодii з органами мiсцевого
самоврядування Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi

областi

Загальнiн ови

Посадовi обов'язки l) формування графiка проведення засiдань
виконавчих KoMiTeTiB мiських, селищних рад на
кварт€}л;

2)забезпечення участi представникiв районноi
державноi адмiнiстрацii у засiданнях виконавчих
KoMiTeTiB та сесiях мiських, селищних рад;

З) формування пере.тiiку ювiлейних та пам'ятних дат,
якi проводитимуться на територii мiсцевих рад, на piK;

4) здiйснення пiдготовки спiльно з органами
мiсцевого самоврядування урочистих заходiв з нагоди
державних iпрофесiйних свят, iнших масових заходiв;

5)здiйснення органiзацiйного забезпечення нарад,
ceMiHapiB з представниками органiв мiсцевого
самоврядування;

6) формування планiв роботи вiддiлу та звiтiв про ix
виконання, надання пропозицiй для формування
перспективних та поточних планiв роботи районноi
державноi адмiнiстрацii;

7) ведення дiловодства вiддiлу згiдно з
номенклатурою справ та вiдповiдно до Iнструкцii з

дiловодства у районнiй державнiй адмiнiстрацii;
8) передавання у встановленому порядку та

визначенi строки iнформацii вiддiлу, яка вiдповiдно до
Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>
е публiчною, KpiM iнформацii з обмеженим доступом

Умови оплати працi посадовий оклад - 5300 грн, iншi виплати вiдповiдно
до cTaTTi 52 Закону Украiни <Про державну службу)

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть

якi досягли 65-рiчного
встановлюеться вiдповiдно

безстроково;
для осiб,
призначення

BiKy, строк
до пункту 4
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призначення на посаду частини другоi cTaTTi З4 Закону Украiни
<Про державну службу>

Перелiк iнформацii,
необхiдноi для участi
в KoHKypci, та строк
ii подання

1) заява про участь у KoHKypci iз зазначенням
основних мотивiв щодо зайняття посади за формою
згiдно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
2016 року ЛЬ 246 (iз змiнами) (далi - Порядок);

2) резюме за формою згiдно з додатком 2' до
Порядку, в якому обов'язково зазначаеться така
iнформацiя:

прiзвище. iм'я, по батьковi кандидата;
число, мiсяць, piK народження;

реквiзити документа, що посвiдчус особу та
пiдтверджуе громадянство Украiни;

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоi
освiти;

вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi служби
(за наявностi), лосвiл роботи на вiдповiдних посадах
згiдно з вимогами, пеРедбаченими статтею 20 Закону
Украiни <Про державну службу>, та iншими умовами
проведення конкурсу;

3) заява, в якiй особа повiдомля€, що до Hei не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення
влади), та надання згоди на проходження перевiрки та
оприлюднення вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до
зазначеного Закону.
Подача додаткiв до заяви не е обов'язковим.

3l) копiя .Щержавного сертифiката про piBeHb
володiння державною мовою (витяг з реесlру
Щержавних сертифiкатiв про piBeHb володiння
державною мовою), що пiдтверлжус piBeHb володiння
державною мовою, визначений Нацiона"лrьною
комiсiсю зi стандартiв лержавноТ мови.

Подача додаткiв до заяви не е обов'язковою.

Строк подання iнформацiТ: до 15 год. 45 хв.
0З грулня 2021 року (7 календарних днiв з дня
оприлюднення iнформацii про проведення конкурсу на
единому порталi вакансiй державноi служби
Нацiона,,rьного агентства Украiни з питань державноi
служби)

!одатковi заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за
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(необов'язковi)
документи

формою згiдно з додатком З до Порядку,
Iнформацiя, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно попереднiх

результатiв тестування

Щата i час початку
проведення тестування
кандидатiв.

мiсце або спосiб
проведення тестування.

Мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
(iз зазначенням
електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно).

мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
з метою визначення
суб'ектом призначення
або керiвником
державноi служби
переможця
(переможцiв) конкурсу
(iз зазначенням
електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно)

вулиця Старонiкольська, 29,
Чугуiв, Чугуiвський район,
(проведення тестування за
кандидатiв);

вулиця Старонiкольська, 29,
Чугуiв, Чугуiвський район,
(проведення спiвбесiди за
кандидатiв);

кабiнет Ns 5, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

кабiнет Jф 5, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноТ присутностi

07 грулня 2021 року о 10 год. 00 хв,;

вулиця Старонiкольська., 29,
Чугуiв, Чугуiвський район,
(проведення спiвбесiди за
кандидатiв)

кабiнет Лs 20, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка надае
додаткову iнформачiю
з питань проведення
конкурсу

Прядка Тетяна Федорiвна,
тел. (05746) 2-25-60
e-mail : personal@chuguevrda. gov,ua

Квалi вимоги

1. OcBiTa вища ocBiTa ступеня не нижче бакалавра

2. Досвiд роботи не потребус
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3. |Володiння вiльне володiння державною мовою
державною мовою

нтност1

начальник вlддlлу упра влiн ня
персоналом апарату районноi

Вимоги до ком пете

В имога компоненти вимоги

l якiсне виконання
поставлених
завдань

розумiння змiсту завдання i його кiнцевих результатiв,
самостlйне визначення можливих шляхlв досягнення

2, Самоорганiзацiя
та самостiйнiсть
в роботi

умiння самостiйно органiзовувати свою дiяльнiсть та
час, визначати прiоритетнiсть виконання завдань,
встановлювати черговiсть ix виконання

J. Комунiкацiя та
взаемодiя

здатнiсть ефективно взаемодiяти - дослухатися,
сприймати та викладати думку

4, Адаптивнiсть усвiдомлення необхiдностi запровадження змiн для
ефективного функцiонування державноi служби

5. Вiдповiдальнiсть усвiдомлення важливостl
посадових обов'язкiв з

встановлених процедур

якlсного виконання cBolx
дотриманням cTpoKiB та

п lинl знання

Вимога компоненти вимоги

1. Знання
законодавства

l ) Конститучii Украiни;
2) Закону Украiни <Про державну службу>;
3) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
4) Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>;
5) Закону Украiни <Про звернення громадян);
6) Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>

2. Знання
законодавства
у сферi

1) Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>;
2) постанови Кабiнетч MiHicTpiB Украiни
вiд 09 березня 1999 року ЛЬ ЗЗ9 <Про затвердження
Порядку контролю за здlисненням
органами мlсцевого самоврядування делегованих
повноважень органiв виконавчоi влади) (iз змiнами)

державноТ адмiнiстрацiТ й,rry-- Тетяна ПРЯДКА


