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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

Про оголошення та проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади провідного 
спеціаліста -  адміністратора баз даних 
відділу автоматизованої обробки 
документації та соціального моніторингу 
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 41 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантної посади 
провідного спеціаліста -  адміністратора баз даних відділу автоматизованої 
обробки документації та соціального моніторингу управління праці та 
соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації 
Харківської області.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
категорії “В” -  провідного спеціаліста -  адміністратора баз даних відділу 
автоматизованої обробки документації та соціального моніторингу 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.:
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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.

3.3. Забезпечити прийом документів для участі в конкурсі від кандидатів 
на зайняття вакантної посади протягом 25 календарних днів з дня 
оприлюднення на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з 
питань державної служби та Чугуївської районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управління -  начальника загального відділу управління праці та 
соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації 
Бондаренка Д.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника управління праці 

та соціального захисту населення
06.03.2017 № 33-к

УМОВИ 
проведення конкурсу 

на заняття вакантної посади державної служби категорії “В” -  провідного 
спеціаліста -  адміністратора баз даних відділу автоматизованої обробки 

документації та соціального моніторингу управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації

Харківської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Провідний спеціаліст -  адміністратор баз даних 

відділу автоматизованої обробки документації та 
соціального моніторингу управління праці та 
соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації:
- провидить своєчасне оновлення версій програмного 
забезпечення;
- проводить адміністрування баз даних ПК “Наш 
дім”;
- здійснює автоматичні перерахунки субсидій у 
зв’язку зі зміною тарифів, фактичного надання послуг 
або перенесення в іншу -  обслуговуючу організацію;
- здійснює заповнення тарифів та довідників;
- здійснює автоматичний контроль доходів з 
податковою інспекцією;
- здійснює формування виплатних документів, 
друкування виплатних відомостей та списків по 
субсидіям;
- проводить необхідну роботу по впровадженню 
соціального моніторингу;
- проводить формування електронної статистичної 
звітності по управлінню;
- відповідає за електронну пошту та журнали вхідної 
та вихідної документації електронної пошти;
- веде облік обміну на магнітних носіях з ПФУ, ЖЕО 
та Департаментом соціального захисту населення 
обласної державної аміністрації;
- відповідає за співвідношення правової та виплатної 
баз;
- відповідає за логічний контроль стану усіх 
виплатних баз;



- 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 -  2649 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) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за 
2016 рік;
Строк подання документів: 25 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
на офіційному сайті Національного агента з питань 
державної служби

Дата, час і місце 
проведення конкурсу:

05 квітня 2017 року о 9.00 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 
з питань проведення

Бондаренко Дмитро Вікторович 
те л .(05746)2 34 98 
ирз2П_сЬиЬиіу@Г(1а.кЬ.§оу.иа



конкурсу:
Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги
Освіта Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або 

бакалавра
Досвід роботи Не потребує
Володіння державною 
мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги
Знання законодавства 1) Конституція України;

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

Професійні знання підтримання програмного забезпечення та баз 
даних управління в актуальному стані, своєчасне 
здійснення електронного обміну з підприємствами 
та організаціями, проведення соціального 
моніторингу

Якісне виконання 
поставлених завдань

1) уміння працювати з інформацію;
2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

Командна робота та 
взаємодія

уміння працювати в команді

Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись
Технічні вміння уміння використовувати комп’ютерне обладнання 

та програмне забезпечення, використовувати 
офісну техніку

Особистісні компетенції 1) відповідальність;
2) уміння працювати в стресових ситуаціях

Заступник начальника управління 
начальник загального відділу


