
ЧУГУIВСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
xAPKIBCbKoi оБлАстl

нАкАз

Чуrуiввiд Ns 0-1-K-

Про оголошення та проведення конкурсу
на зайняття посади державноi служби
категорiТ (В) - головного спецiалiста з
питань запобiгання та виявлення
корупцiт апарату Чугуiвськоi районноi
державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT
областi

Вiдповiдно до статей 22, 2з,25 Закону Украiни <Про державну службу>,
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25

служби,

2016 року JФ 246 (iз змiнами), Методичних рекомендацiй щодо окремих питань
визначення спецiальних вимог до осiб, якi претендують на зайнятгя посад
державноi служби категорiй (Б> i (В> та пiдготовки умов проведення конкурсу,
затверджених наказом Нацiонального агентства Украiни з питань державноi
служби вiд 1 5 сiчня 202l року Л'9 4-21 (iз змiнами), керуючись статтею 44
Закону Украiни <Про MicueBi державнi адмiнiстрацii>,

нАкАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття посади державноi служби
категорii кв> - головного спецiалiста з питань запобiгання та виявлення
корупцii апарату Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi
областi.

2, Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii <в> - головного спецiалiста з питань запобiгання та виявлення
корупцii апарату Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii Харкiвськоi
областi, що додаються.

З. Контроль за виконанням цього наказу залицаю за собою.

Керiвник апарату районноi

березня

державноТ адмiнiстрацii йф Тетяна оМЕЛьЧЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керiвника апарату

районноi державноi адмiнiстрацii

Ns 2r,L

умови
проведення конкурсу на зайняття посади державноi служби категорii

<<В>> - головного спецiалiста з питань запобiгання та виявлення корупцii
апарату Чуryiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

Загальнi умови
Посадовi обов'язки 1 ) розроблення, органiзацiя та контроль за проведенням

заходiв щодо запобiгання корупцiйним
правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з
корупцiсю в районнiй державнiй адмiнiстрацii;
2) надання методичноi та консультацiйноi
питань додержання законодавства щодо
корупц11 працlвникам
адмiнiстрацii;

раионно1

3) здiйснення заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB,
сприяння його вреryлюванЕю, iнформування голови
районноi державноi адмiнiстрацii та Нацiонального
агентства з питань запоЬlгання корупцli про виявленЕя
конфлiкту iHTepeciB та заходи, вжитi для його
врегулювання;
4) перевiрка факту подання декларацiй осiб,
уповноважених на виконання функцiй держави або
мiсцевого самоврядування суб'ектами декпарування
районноi державноi адмiнiстрацii та повiдомлення
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii
про випадки неподання чи несвоечасного подання
таких декларацiй у визначеному вiдповiдно до
Закону Украiни <Про запобiгання корупцii> порядку;
5) здiйснення контролю за дотриманням
антикорупцiйного законодавства в районнiй державнiй

7) здiйснення повноважень у сферi захисту викривачiв
районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно
Украiни <Про запобiгання корупцii> ;

8) iнформування голови районноi

кПро запобiгання корупцii> в районнiй
адмiнiстрацii;

повiдомлень про порушення вимог Закону

до Закону

державноi

допомоги з

запобiгання
державноi

адмlнlстрац11;
б) розгляд
Украiни
лержавнiй
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адмiнiстрацii, Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii або iнших спецiально
уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii у
випадках, передбачених законодавством, про факти
порушення законодавства у сферi запобiгання i
протидii корупцii.

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

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначеншI на посаду

безстроково;
для осiб, якi досягли
призначення встановлюеться
частини лругоi cTaTTi
<Про державну службу>

65-рiчного BiKy, строк
вiдповiдно до пункту 4
З4 Закону Украiни

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

1) заява про участь у KoHKypci iз зазначенням основIlих
мотивiв щодо зайняття посади за формою згiдно з
ДОДатком 2 до Порядку проведення конкурсу на
зайнятгя посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня
2016 року Nэ 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 посвiдчуе особу та

пiдтверджуе громадянство УкраiЪи;
пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоi

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;
3) заява, в якiй особа повiдомля€, що до Hei не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи <Про очищення
влади), та надання згоди на проходженЕя перевiрки та
оприлюднення вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно дq
зазначеЕого Закону,
Подача додаткiв до заяви не е обов'язковим,
3i) копiя ,,Щержавного сертифiката про piBeHb володiння
державною мовою (витяг з реестру ,Щержавних
сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою),
що пiдтверджус piBeHb володiння державною мовою,
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визначений Нацiональною комiсiсю зi стандартiв
державноi мови.

Строк подання iнформацii: до 15 год. 30 хв.
l8 лютого 2022 року (З0 календарних днiв з дня
оприлюднення iнформацii про проведення конкурсу на
единому порталi вакансiй державноi служби
Нацiонального агентства Украiни з питань державноi
служби)

.Щодатковi
(необов'язковi)
документи

заJIва щодо забезпечення розумЕим пристосуванням за

формою згiдно з додатком 3 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
лля комунiкацii
дистанцiйно)

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

кабiнет Nq 20, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

22 лютого 2022 року о 10 год. 00 хв.;

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет J\! 5, MicTo Чугуiв,
Чугуiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
TecTyBaHшI за фiзичноi присутностi кандидатiв);

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет Nэ 5, MicTo Чугуtв,
Чуryiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
спiвбесiди за фiзичноi присутностi кандидатiв);

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти

Прядка Тетяна Федорiвна,
тел. (05746) 2-25-60
e-mai l : personal@chuguevrda. gov.ua
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особи, яка надае
додаткову iнформацiю
з питань проведення
конкурсу

Квапiфiкачiйнi вимоги

l OcBiTa вища ocBiTa ступеня не нижче бакалавра

2. Щосвiд роботи не потребус

з. Володiння
державною мовою

вiльне володiння державною мовою

Професiйнi знання

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги

1 Аналiтичнi
здiбностi

здатнiсть до логiчного мислення, узагальнення,
конкретизацii, розкладання складних питань на
складовi, видiляти головне вiд другорядного, виявляти
закономiрностi;

умiння встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки,

2. Щоброчеснiсть здатнiсть спрямовувати власнi дii на захист публiчних
iHTepeciB, утримуватися вiд конфлiкту мiж приватними
та публiчними iнтересами, ефективно розпоряджатися
державними ресурсами

з. в iдповiдальнiсть усвiдомлення важливостi
посадових обов'язкiв з
встановлених процедур

якlсного виконання cBoix
дотриманням cTpoKiB та

4. Стресостiйкiсть здатнlсть до самоконтролю

5. Проведення
публiчних
вистчпiв

умiння встановлювати
передавати iнформацiю
зв'язок

контакт з аудиторlею,
та отримувати зворотнiй

Вимога компоненти вимоги
l Знання

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

2. Знання
законодавства
у сферi

1) Закону Украiни <Про очищення влади);
2) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 16 жовтня 2014 року N9 56З <.Щеякi питання
реалiзацii Закону Украiни <Про очищення влади))
(iз змiнами);
З) постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 2015 року Nэ 171 <Про затвердження
Порядку проведення спецiальноi перевiрки стосовно
осiб, якi претендують на зайняття посад, якi
передбачаю,гь зайняття вiдповiдального або особливо
вiдповiдального становища, та посад з пiдвищеllим
корупцiйним ризиком., i внесення змiн до деяких
постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни> (iз змiнами);
4) наказу Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii вiд 27 травня 2021 року Ns 2'7'7l21
<Про затвердження Типового положення про
уповноважений пiдроздiл (уповноважену особу)
з питань запобiгання та виявлення корупцiТ>,
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
l4 липня 2021 року за Nч 914lЗб5Зб;
5) наказу Нацiонального агентства Украiни з питань
.ЩержавrIоi служби вiд 05 серпня 20lб року Nu 158
<Про затвердження Загальних правил етичноI
поведiнки державних службовцiв та посадових осiб
мiсцевого самоврядування), зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни З1 серпня 20lб року за
J\гч 1203/293З3 (iз змiнами).

I l:r ч:l.:l btl и к вlllдlJl},
псрсоllало\.f апарат},
2цсржавrIоТ адмiнiстрачii

уп ра вл iH ня

ра йонноТ
Те,гяна ПРЯДКА

d ilh/


