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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
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0£  fatjdjeMb' ЛОЛ/Шсу Чугуїв №

Про оголошення та проведення 
конкурсу на зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста з опрацювання 
заяв відділу грошових виплат і 
компенсацій управління праці та 
соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області

Відповідно до статей 22, 23 Закону України “Про державну службу” та 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року №246, керуючись статтею 6 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” , НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста з опрацювання заяв відділу грошових виплат і 
компенсацій управління праці та соціального захисту населення Чугуївської 
районної державної адміністрації Харківської області.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби категорії “В” -  головного спеціаліста з опрацювання заяв 
відділу грошових виплат і компенсацій управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації, що 
додаються.

3. Заступнику начальника управління -  начальнику загального відділу 
управління праці та соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Бондаренку Д.В.:

3.1. Надіслати до Міжрегіонального управління Національного 
агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській 
областях копію цього наказу.

3.2. Довести зміст цього наказу до відома працівників управління праці 
та соціального захисту населення Чугуївської районної державної 
адміністрації.
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3.3. Забезпечити прийом документів для участі в конкурсі від 
кандидатів на зайняття вакантних посад протягом 15 календарних днів з дня 
оприлюднення на офіційному веб-сайтах Національного агентства України з 
питань державної служби та Чугуївської районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та 
соціального захисту населення 
08.09.2017 року № 115-к

УМОВИ 
п ро вед єн н я ко її ку рсу 

на заняття вакантної посади державної служби категорії “В” -  головного 
спеціаліста з опрацювання заяв відділу грошових виплат і компенсацій 

управління праці та соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Головний спеціаліст з опрацювання заяв відділу 

грошових виплат і компенсацій управління праці тг 
соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації:
- забезпечує виконання покладених на відділ завдань з 
питань надання усіх видів соціальної допомоги, у 
тому числі й житлових субсидій, через запровадження 
роботи відділу по наданню допомоги за єдиноїс 
технологією прийому громадян;
- забезпечує координацію та контроль за 
опрацюванням заяв;
- здійснює перевірку правильності застосування 
нормативно-правових актів при визначенні права на 
допомогу, повноти проведених розрахунків, 
установлених термінів призначення, розгляду тг 
опрацювання документів;
- у разі виявлення помилок у розрахунку повертаб 
справу на доопрацювання;
- візує протоколи рішення та повідомлення пре 
призначення (відмову в призначенні) та передае 
особові справи начальнику управління для прийняття 
рішення про призначення (відмову в призначенні);
- відповідає за передачу особових справ між відділам? 
за реєстрами;
- здійснює роз'яснювальну роботу серед населення : 
питань, належних до його компетенції;
- готує проекти відповідей па звернення та заяви, ще 
надійшли на розгляд до нього;
- виконує доручення начальників управління та 
відділу, які пов'язані з функціональними обов'язками;
- зобов’язаний не допускати розголошення у будь-



який спосіб персональних даних, які йому було 
довірено або які стали відомі у зв ’язку з виконанням 
посадових або службових обов’язків.

Умови оплати праці Посадовий оклад -  3200 грн., надбавка за вислугу 
років, надбавка за ранг державного службовця, за 
наявності достатнього фонду оплати праці -  премія

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, 
необхідних для участі 
конкурсі, та строках їх 
подання

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із 
зазначенням основних мотивів до зайняття посади 
державної служби, до якої додається резюме у 
довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї 
не застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, та надає згоду на проходження 
перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону або копію 
довідки встановленої форми про результати такої 
перевірки;
4) копія документа про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за 
2016 рік.
Строк подання документів: 1 5 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
на офіційному сайті Національного агента з питань 
державної служби

Дата, час і місце 
проведення конкурсу:

27 вересня 2017 року о 10.00 год. 
за адресою: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, 
вул. Старонікольська, 35, управління праці та 
соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Харківської області

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову інформацію

Бондаренко Дмитро Вікторович
тел. (05746)2 34 98
upszn chuhuiv@rda.kh.gov.ua

mailto:chuhuiv@rda.kh.gov.ua


з питань проведення 
конкурсу:

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого 
бакалавра

Досвід роботи не потребує
Володіння державною 
мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги
Освіта -
Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу” ;
3) Закон України “Про запобігання корупції'” ;
4) Закон України “Про місцеві державні 
адміністрації” ;
5) Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” ;
6) інші законодавчі та підзаконні акти, що регулюють 
діяльність відділу

Професійні знання виконання завдань щодо надання усіх видів 
соціальної допомоги, у тому числі й житлових 
субсидій, через запровадження роботи за єдиною 
технологією прийому громадян

Якісне виконання 
поставлених завдань

1) уміння працювати з інформацією;
2) уміння вирішувати комплексні завдання

Командна робота та 
взаємодія

1) уміння працювати в команді

Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;
2) здатність приймати зміни та змінюватись

Технічні вміння уміння використовувати комп’ютерне обладнання тг 
програмне забезпечення, використовувати офіси) 
техніку

Особистісні
компетенції

1) відповідальність;
2) системність і самостійність у роботі;
3) уміння працювати в стресових ситуаціях

Заступник начальника управління 
начальник загального відділу Д.В. БОНДАРЕНКО


