
ЧУГУiВСЬКА РАЙОННА ДВРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ХЛРКIВСЬКОi ОБЛАСТI

нАкАз

ЧугуiЪ Np o1r'J,.<.

Про оголошення та проведення конкурсу tla

заЙняття посади державноi служби категорiТ
<Б> - завiдувача сектору мiстобулування та
архiтектури Чуryiвськоi районноi державноi
адмiпiстрацiт xapkiBcbkoi областi, головного
apxiTeKTopa району

ВiдповiднО до статеЙ 22,23,25 ЗаконУ УкраТни (Про державну службу),

cTaTTi 14 Закону Украiни <Про apxiTeKTypHy дiяльнiсть>, Порядку проведення

конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого постановою

КабiнЁтУ MiHicTpiB УкраiнИ вiд 25 березня 2016 року N 246 (iз змiнами),

Методичних рекоменлачiй Iцоло окремих питань визначення спецiальних вимог

до осiб, якi преrендуIоть на зайняття посад державноi служби категорiй кБ> i

вiд46,шопоп4

(в) та пiдготовки умов проведення конкурсу, затверджених наказом

Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби вiд 15 сiчня

2021 рокУ N9 4-21 (iз змiнами), керуючись статтею 44 Закону Украiни

<Про MicueBi державнi адмiнiстрацii>,

нАкАЗУIо:
1. оголосити та провести конкурс на зайняття посади державноi служби

категорii <Б> - завiдувача сектору мiстобудування та архiтектури Чугуiвськоi

районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, головного apxiTeKTopa

раиону.
2. Затвердиr.и умови проведення конкурсу на зайняття посади державноl

служби катiгорii i<Б> .- завi:rувача сектору мiстобудування та архiтектури

чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii xapkiBcbkoi областi, головного

архiтек,гора району, що додаються,

Керiвник апарату райопноТ
державllоi адмiнiстрацiТ

З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собоiо.

Тетяна оМВЛЬЧЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керiвника апарату

районноi державноi адмiнiстрачii

Np "V/J-K,

умови
проведеннЯ конкурсУ rra зайняттЯ посадИ державноi служби категорiТ <Б> -

завiдувача сектору мiстобудування та архiтекryри Чугуiвськоi районноi
державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, головного apxiTeKTopa району

Загальнi умови

Посадовi обов'язки 1) керiвництво та органiзацiя дiяльностi сектору:
забезпечення планування роботи, пiдготовка проекту

плану роботи сектору, подання його на затвердження
головi районноi державноi адмiнiстрацii;

формування i подання пропозицiй до планiв роботи
районноi державноi адмiнiстрацti;

пlдготовка проектlв розпоряджень, пiдписання

доповiдних i службових записок, довiдок, документiв
iнформачiйного, довiдкового, анмiтичного характеру;

забезпечення дотримання працiвником сектору
законодавства з питань державноТ служби, про працю,
антикоругIцiйного законодавства та iншого
законодавства з питань, що належать до повноважень
сектору;

забезпечення не розголошення працiвником сектору
iнформачii з грифом <ДСК>;

забезпечення дотримання працiвником сектору
правил внутрlшнього слчжбового (трудового)

розпорядку та виконавськоi дисциплiни;
2) органiзаuiя розробки мiстобулiвноi документацii:

генеральних планiв населених пунктiв. детальних
планiв територii, планiв зонування, схеми планування
територii Чугуiвського району, та схем планування
територiй об'сднаних територiальних громад, планiв
забудови, умов iнвестицiйноI дiяльностi, рекомендацiй,
якi регулюють питання проектування будiвництва,

реконструкцii, благоустрою району;
3) надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови

земельних дiлянок, будiвельних паспортiв забудови
земельноi дiлянки, завдань на про€ктування;

4) здiйснення аналiзу стану мiстобудування на

територii району, органiзацiя розроблення, проведення

експертизи забезпечення затвердження
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установленому порядку генеральних планiв населених
пунктiв та iншоi мiстобудiвноi документацii;

5) оформлення паспортiв прив'язки тимчасовоi
споруди для провадження пiдприсмницькоi дiяльностi.
Погодження просктiв вiдведення земельних дiлянок;

б)здiйснення координацii дiяльностi суб'ектiв
мiстобудування щодо комплексного розвитку
територiй, забудови населених пунктiв на територii

району, полiпшення ix архiтектурного вигляду;
7) погодження вихiдних даних на проектування

об'сктiв архiтектури для нового будiвництва,

розширення, iнших вихiдних даних при реконструкцii,
реставрацii, капiтальному peMoHTi в порядку,

встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни;
8) планування завдання соцiально-економiчного

розвитку району з питань, якi забезпечус сектор;
9) розглял листiв, звернень, виконання доручень

голови районноi державноi адмiнiстрачii, його

заступникiв, що стосуються дiяльностi сектору;
l0) прове.чення особистого прийому громадян з

питань мiстобулування та архiтектури

Умови оплати працi посадовий окJIад - 6100 грн, iHmi виплати вiдповiдно

до cTaTTi 52 Закону Украiни <Про державну службу>

lнформачiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на посаду

безстроково;

для осiб, якi досягли 65-рiчного BiKy, строк

призначення встановлю€ться вiдповiдно до пункту 4

частини другоi статгi З4 Закону Украiни
<Про державну службу>

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

l) заява про участь у KoHKypci iз зазначенням
основних мотивiв щодо зайнятгя посади за формою
згiдно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державнот служби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня

201 б року J\Ъ 24б (iз змiнами) (далi - Порядок);
2) резюме за формою згiдно з додатком 21 до

Порядку, в якому обов'язково зазначасться така

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

реквlзити документа, що посвiдчуе особу та

пiдтверджуе громадянство Украiни;
пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоi

освiти;
вiдомостi tlpo стаж роботи, стаж державноi служби



(за наявностi), досвiд 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 повiдомляе, що до неi не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про очищення
влади>, та надання згоди на проходження перевiрки та
оприлюднення вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до
зазначеного Закону,
Подача додаткiв до заяви не с обов'язковим.

3I) копiя Щержавного сертифiката про piBeHb
володiння державною мовою (витяг з ре€стру
.Щержавних сертифiкатiв про piBeHb володiння
державною мовою), що пiдтверджуе piBeHb володiння
державною мовою, визначений Нацiона.,rьною комiсiею
зi стандартiв державноi мови.

подача додаткiв до заяви не с обов'язковою.

Строк подання iнформацii: до 17 год.00 хв. 16 грулня
2021 року (20 календарних днiв з дня оприлюднення
iнформацiТ про проведення конкурсу на Сдиному
порталi вакансiй державноi служби Нацiонального
агентства Украiни з питань державноi служби)

.Щодатковi
(необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за

формою згiдно з додатком 3 до Порядку.
Iнформачiя, 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
розв'язання
ситуацiйних завдань.

мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
(iз зазначенням

20 грулня 2021 року 10 год, 00 хв.;

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет Nэ 5, MicTo ЧугуТв,
Чугуiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
тестування за фiзичноi присутностi кандидатiв);

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет Ns 5, MicTo Чугуiв,
областьЧугуiвський раион) XapKi вська

(у разi визначення конкурсною комiсiею необхiдностi
розв'язання ситуаuiйних завдань, за фiзичноi
присутностi канлидатiв);

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет Nч 5, MicTo Чугуiв,
Чугуiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
спiвбесiди за фiзичноТ присутностi кандидатiв);

J
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електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно),

мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
з метою визначення
суб'ектом .rризначенн"
або керiвником
державноi служби

|п.ре*о*u"
( переможчiв) конкурсу

|(iз зазначенням
електронноТ платформи

l 
лля комун iKauii
lлистанчiйно)

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

вулицЯ СтаронiкольСька, 29, кабiнет Л! 20, MicTo

чугуiв, Чугуiвський район, xapkiBcbka область
(проведення спiвбесiди за фiзичноi присутностi
кандидатiв)

ГIрiзвище, iм'я ,га по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка надае

додаткову iнформачiю
з питань проведення
конкурсу

Квалiфiкацiйнi вимоги

l OcBiTa вища ocBiTa ступеня не нижче магiстра (спецiалiста)

галузi знань <ApxiTeKTypa та будiвництво>

стаж органiзацiйноi i професiйноi роботи за фахом

у сферi мiстобудування та архiтектури не менше

5 poKiB

вiльне володiння державною мовою

2. Досвiд роботи

3. Володiння
державною мовою

Вимоги до компетентностi

Rимога компоненти вимоги

умiння аналiзувати iнформачiю та робити висновки,

критично оцiнювати ситуачii, прогнозувати та робити
власнi умовиводи

умiння систематизувати великий масив iнформачii

1. Аналiтичнi
здiбностi

2. робота з великими
масивами
iнформачiI



з.

4.

В iдповiдальнiсть усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд час пiдготовки
та прийняття рiшень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть
за можливi нас;liдки реалiзацii таких рiшень

розумiння змiсту завдання i його кiнцевих результатiв,
самостiйне визначення можливих шляхiв досягнення

_здатнiсть налагоджувати зв'язки з iншими
структурними пiдроздiлами державного органу,

прaдarчuп"*чми iнших державних органiв, в тому числi

з використанням цифрових технологiй

здатнiсть спрямовувати власнi дii на захист публiчних
iHTepeciB, утримуватися вiд конфлiкту мiж приватними

та публiчними iнтересами, ефективно розпоряджатися
державним ресурсами

якiсне виконання
поставлених
завдань

5, Ефективнiсть
координачii
з iншими

6. .Щоброчеснiсть

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1 ) Конституuii Украiни;
2) Закону Украiни <Про державну службу>;

3) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
4) Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>;
5) Закону Украiни <про мiсчеве самоврядування в

YKpaiHi>;
6) Закону Украiни <Про звернення громадян);
7) Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>

@о регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi>;
2) Закону Украiни <Про apxiTeKTypHy дiяльнiсть>;
3) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 11 травня 2011 року Nч560 <Про затвердження

Порядку затвердження проектiв будiвництва i

проведення ix експертизи та визначення такими, що
втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB

Украiви>

1 Знання
законодавства

2, Знання
законодавства

у сферi

начальник
llcpcoll aJloIll allapaT),
лерiка в п oi ал ;vl iHicTpa uiT

вlддlлу управлirrня
ра iioll rloT ф,fu- Тетяна ПРЯДКА
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