
ЧУГУIВСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
xAPKIBcbKo[ оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Чугуiв

конкурсу на

NЬ V0 -t<,

Про оголошення та проведення
зайня,гтя посади державноi служби категорll
<<Б> - начальника вiддiлу освiти, охорони

Вiдповiдно до статей 22, 2З,25 Закону Украiни кПро державну службу>,
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
20lб року Nч 246 (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 Нацiонального агентства Украiни з питань державноi
служби вiд 15 сiчня 2021 року N9 4-21 (iз змiнами), керуючись статтями б, 39
Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

ЗоБоВ'ЯЗУIо:
1. Оголосити та провести конкурс на зайняття посади державноi служби

категорii <Б> - начальника вiддiлу освiти, охорони здоров'я, культури, спорту
Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi.

2, Затвердит,и умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii <<Б>> - начальника вiддiлу освiти, охорони здоров'я, культури,
спорту Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, що
додаються.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвника
апарату районноi державноi адмiнiстрацii Тетяну Омельченко.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii

Ns, 1о,с

умови
проведенпя конкурсу на зайняття посади державноi служби категорii <Б> -
начальника вiддiлу освiти, охорони здоров'я, культури, спорту ЧугуТвськоi

ра йонноi державноI алмiнiстраuii xapkiBcbkoT областi

Загальнi умови

Посадовi обов'язки 1) забезлечення виконання покладених на вiддiл
завдань щодо реалiзацii на територii Чугуiвського
району державноi полiтики в галузях освiти, охорони
здоров'я, культури, спорту. Здiйснення керiвництва за
дiяльнiстю вiддiлу, розподiл обов'язкiв мiж
працiвниками, контроль за ix роботою. Забезпечення
затвердження Полояlення про вiддiл, посадових
lнструкцlи працlвникlв;
2) забезпечення в межах визначених законодавством
прав членiв територiальних громад Чугуiвського
району в галузi освiти шляхом виконання вiдповiдних
державних i мiсцевих ocBiTHix програм, надання
населенню якiсних послуг. Аншriз дотримання
закладами освiти Bcix типiв i форм власностi
законодавства в сферi освiти, державних вимог щодо
змiсту, рiвня i обсягу ocBiTнix послуг вiдповiдно до
рiвня та профiлю навчання;
З) забезпечення виконання конституцiйних вимог щодо
обов'язковостi здобуття дiтьми i пiдлiтками
територiальних громад Чугуiвського району повноi
загальноl середньоl освlти;
4) забезпечення в межах cBoix повноважень виконання
Конститучii Украiни щодо функцiонування yKpaiHcbKoi
мови як державноi в закладах i установах освiти
Чугуiвського району. Аналiз стану освiти в
територiальних громадах Чугуiвського району;
5) сприяння наданню педагогiчним працiвникам
раиону держав}Iих гарантiй, передбачених
законодавством, вжиття заходiв з питань захисту
учасникiв освiтнього процесу;
6) забезпечення контролю в межах визначених
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законодавством прав членlв територlщIьних громад
Чугуiвського району в галузi культури, свободи
творчостi шляхом виконання вiдповiдних державних i
мiсцевих мистецьких та культурологiчних програм,
надання населенню якiсних послуг через мережу
комунальних установ, клубiв за iнтересами, творчих
об'еднань, творчих колективiв тощо;
7) забезпечення контролю в межах визначених
законодавством прав членiв територiальних громад
Чугуiвського району в галузi фiзичноi культури i
спорту шляхом виконання вiдповiдних державних i
мlсцевих програм;
8)забезпечення оперативного контролю
визначених законодавством прав

в межах
членiв

територiальних громад Чугуiвського району в галузi
охорони здоров'я шляхом виконання вiдповiдних
державних i мiсцевих програм;
9) внесення на розгляд керiвництва пропозицiй щодо
органiзацii безоплатного медичного обслуговування
дiтей та учнiв у закладах освiти, здiйснення оздоровчих
заходiв;
10) органiзацiя розгляду звернень громадян з питань
освiти, охорони здоров'я, культури, спорту, що
надходять до iнстанцiй рiзних piBHiB, контроль за
своечасним та якiсним наданням вiдповiдей

Умови оплати працi посадовий оклад - 7400 грн, iншi виплати вiдповiдно
до cTaTTi 52 Закону Украiни <Про державну службу>

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на посаду

безстроково;
для осiб, якi досягли 65-рiчного BiKy, строк
призначення встановлюеться вiдповiдно до пункту 4
частини лругоi 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
201 б року Nэ 246 (iз змiнами) (далi - Порядок);
2) резюме за формою згiдно з додатком 2' до Порядку,
в якому обов'язково зазначасться така iнформацiя:

прiзвише. iм'я, по батьковi кандидата;
число, мiсяць, piK народження;
реквiзити документа, що посвiдчуе особу та
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пiдтверджуе громадянство Украiни ;

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоТ
освiти;

вiдомостi про 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;
З) заява, в якiй особа повiдомляе, що до неi 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.
-I.З') копiя ,.Щержавного сертифiката про piBeHb володiння
державною мовою (витяг з реестру .Щержавних
сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою),
що пiдтверджуе piBeHb володiння державною мовою,
визначений Нацiональною комiсiею зi стандартiв
державноi мови.

Строк подання iнформачii: до 17 год. 00 хв.
25 листопада 2021 року (7 ка-,rендарних днiв з дня
оприлюднення iнформацii про проведення конкурсу на
Сдиному порталi вакансiй державноi служби
Нацiона-,rьного агентства Украiни з питань державноi
служби)

додатковi
(необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за
формою згiдно з додатком 3 до Порядку.
Iнформацiя, яка пiдтверджус 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.

01 грудня 2021 року о 10 год.00 хв.;

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

вулиця Старонiкольська, 29,
Чугуiв, Чугуiвський район,
(у разi визначення конкурсною

кабiнет J$ 5, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

кабiнет N9 5, MicTo
XapKiBcbKa область

комiсiею необхiдностi
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мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
(iз зазначенням
електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно).

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

вулиця Старонiкольс ька, 29,
Чугуiв, Чугуiвський район,
(проведення спiвбесiди за
кандидатiв)

кабiнет Л! 20, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

розвязання ситуацlиних
присутностi кандидатiв);

завдань, за фiзичноi

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

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

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

Квалiфiкацiйнi вимоги

l, ос BiTa вища ocBiTa ступеня не нижче магiстра (спецiалiста)

2. досвiд роботи досвiд роботи на посадах державноi служби категорii
<Б> чи <В> або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування, або досвiд роботи на керiвних
посадах пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно
вiд форми власностi не менше одного року

J. Володiння
державною мовою

вlльне володlння державною мовою
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Вимоги до компетентностi

Професiйнi знання

В иплога компоненти вимоги

l Управлiння
органiзацiсю
роботи

ефективне формування та управлiння процесами

2. Вiдповiдальнiсть усвiдомлення рiвня вiдповiдаJlьностi пiд час пiдготовки
та прийняття рiшень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть
за можливi наслiдки реалiзацii таких рiшень

J. Умiння
вирiшувати
комплекснi
завдання

здатнiсть встановлювати
видiляти головне, робити чiткi,

логiчнi взаемозв'язки,
cTpyкTypoBaнi висновки

4. Щелегування
завдань

розумiння алгоритму та процесiв,
виконання завдання, передачi функцiй

необхiдних для
та повноважень

5, Орiентацiя
на професiйний

розвиток

здатнlсть до самовдосконалення в процесi виконання
професiйноi дiяльностi; iнiцiативнiсть щодо
пiдвищення професiйних компетентностей, самоосвiти

Вимога компоненти вимоги

1. Знання
законодавства

1 ) Конститучii УкраiЪи;
2) Закону Украiни <Про державну службу>;
3) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
4) Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>;
5) Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>;
6) Закону Украiни <Про звернення громадян);
7) Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>

2. Знання
законодавства

у сферi

1) Закону Украiни <Про основи законодавства
Украiни про охорону здоров'я>;
2) Закону Украiни <Про внесення змiн до деяких
законiв Украiни щодо пiдтримки дитячо-юнацького
спорту та фiзичного виховання дiтей>;
З) Закону Украiни <Про ocBiTy>;
4) Закону Украiни <Про охорону культурноi
спадщини);
5) Указу Президента Украiни вiд 06 грудня 2005 року
Ns 1694/2005 <Про невiдкладнi заходи щодо
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реформування системи охорони здоров'я населення);
6) Указу Президента Украiни вiд 18 серпня 2020 року
ЛЬ З2912020 <Про заходи щодо пiдтримки сфери
культури, охорони культурноi спадщини, розвитку
креативних iндустрiй та туризму);
7) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 04 листопада 2020 року N9 1089
<Прозатвердження Стратегii розвитку фiзичноi
культури i спорту на перiод до 2028 року>

На.lальник вiддiлу управлiння
персоналом апарату районноТ
державноТ ддмiнiстрацiТ Й qft- Тетяна прядкА


