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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АЛ4IНIСТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
li' а/ъп la /' /? Ёао м. Кам'янка-Бузька- -J- /' //

N, L/ lF ,";2-1?g//

Про оzололцення Koшl{ypcy на
зайняmmя посаdu провidноzо
спецiалiсmа вiddiлу веdення
!ернсавно?о ре€сmру вuборцiв
апараmу районноi depMcaBHo'i
аdмiнiсmрацii

Вiдповiдно до ст.ст. Ig-25 Закону УкраiЪи <Про державну .nr*Uru,
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.20|6 Jф246 uПро затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiалiста вiддiлу
ведення,Щержавного реестру виборцiв апарату Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноi адмiнiстрацii.

2. Затвердити умови проведеннrI конкурсу на зайняття. посади
провiдного спецiа-пiста вiддilry ведення .Щержавного реестру виборцiв аПараТУ
Кам'янка-БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацii згiдно з додатком.

З. Сектору роботи з персон€lлом апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйномУ веб-

сайтi районноi державноi адмiнiстрацii та передачу у МiжрегiонuLllьне

управлiння Нацдержслужби у Львiвськiй та Закарпатськiй областях ДаНОГО

розпорядження та умов проведення конкурсу.

4.к ням розпорядження з€Llrишаю за собою.

В.I.Кирилич
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fiодаток
до розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрацiТ

2017 рокувiд
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умови
проведення конкУрсу на зайняття посади категорiТ (<В>> -провiдного спецiалiста вiддiлу ведення Щержавноrо р.".rру виборчiв

апаратУ Кам'янКа-БузькОi районНоI державноi адмiнiстрацii

Посадовi обов'язки

Загальнi умови
- веденНrI !ержаВного ресСтру вибОрчi" (да"ri -
Реестру), що перед бачае здiйснення органiзацiйно-
правовоi пiдготовки та виконаннJI в режимi
записуванIrя таких дiй: BHeceHHlI запису про
виборrи до бази даних Ресстру; BHeceH}uI змiн до
персонitльних даних виборчiв, що мiстяться в базi
даних Реестру; знищен}uI заhису Реестру на
пiдставах i у спосiб, що встановленi Закоrlом
УкраiЪи <Про !ержавний реестр виборцiв>) (да-,тi -
Закон) та рiшеннями розпорядника Реестру,
прийнятими згiдно iз Законом, з використанням
вiзуального та автоматизованого контролю за
повнотою та коректнiстю персонzLльних даних
Реестру;

- веденЕя облiку ycix дiй щодо змiни бази даних
Ресстру в порядку та за формою, встановленими
розпорядником Ресстру;

- забезпеченнlI вiдповiдно до законодавства
захисту Ресстру пiд час його веденнll, в тому числi
дотримання вимог функцiонуваннJt комплексноi
системи захисту iнформацii в автоматизованiй
iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
<.Щержавний реестр виборчiв>;

- проведеннlI у разi потреби перевiрки
вiдомостей про особу, зазначених у заявi про
вкJIюченшI до Реестру ч4 змiну iT персонtlJIьних
даних, внесених до Реестру;

- надсиланшI на виборчу адресу виборчя
повiдомлен}rrl про його включення до Реестру за

формою, встановленою розпорядником Ресстру;

- здiйснення перiодичного поновлення, а також

уточнення персонzLльних даних Реестру,

- забезпеченнrI у разi призначення виборiв чи

референдумiв скJIадання, уточнення та
виготовленнrI спискiв виборчiв на виборчих



Умови оплати працi

Iнформlашiя rrpo с,l,рокоlзiстtэ чи
безстроковiс,тl, ilризначеLlt{я на
IIосад\/

Пере:r i к докумеl.lтiв" irеобхiдних
для участi tз KoriKlrpci. та строк
iх tlодання

,Г{аr:а. час i п,riспе провеДення
конк)рс}

дi"tьгtицях. дliлlt,гtл.tцях реферсI Iдуi\,l) в iдгlоlзiдt Iu,,l( )

закOнодавс,гва:

- проведення перевiрrtи нскорек],Ilих вiдсlмосrеl.i
Ресстру. виявлених розпорядникоN,l Ресстру:

- l]несенFIя до Ресстру даFIих про номери i Meиii
одIIо]\,lаIlла,гIIих. терIrторiаrIьllих вибсlрчих округiв
гiic,t-lt о 1,1)иMaltl Iя rзi, t ,гериr,орiа-iIьlttlх виборчrlх
кtlпriсiй рilllеltltя II]]о у,I,t]орсIt}lя,I,aKlIx t,t,p_r t itз.

посадовrtй окJIад 2б.+9.00 грн.. налбitвка за

I]исjlугу pclKiB. надбавка за раIlг дерiliавllоI,()
слу,жбовшя

ItрLIзI tачеltt tя безстроковс

вiдповiдно до cTaTтi 25 Закону УкраТни вiд
l0. l2.20 1,5 Л9l]89-VIII кГIрс) державlJу, с,"lужб),,) l,а

ГIоря.tк1, проl]еj{е}ttlя Koнкypcy на зайllятгя посад

7,{C]))K[iBFt0l' слч;кби. затверд7кеIlог() IIocTaI{oBolO

Iiабiгrетr, MiHicTpiB Украi'ни Bi,l 25.0].2() lб JiГл],l(l.

особа. яltа бажас: взяlи учас,Iь у KuIrKlpci. lIoJa( ;],t}

конк},рсноТ KoMiciT,гакi доку,r,tенl,лl :

l) rсопiю паспорта гроNlалянина Украi'rrи:

21 плlсь,\,{ов}/ заяву til)o участь у кон Kypci iз

зазначе}lFiяN{ oc[IoBllиx MoTI]BiB до зайtшпя IlосалIl

Jep)iiaBrloT с"rу;кби. ,цо .ltKclT ,цода(.,I,Ilся рсзIо}lе }

довi;lьнiit форп,ri:
j) пlасьп,tову заяву. в якiй ловiдомляс. шо до гtеТ ltc

застосOвуtо,1,1,ся заборсlttи. визllа.lснi чac,t,ititclltl

lpe,lbolo або .tcTBepTolo cTaTTi l Закон,ч УкраТlIи
<<Ilpo оL{ищення влади)). та llз,rlitC згоду lla
tiрохол)ф.еIIttrt ttepeBipKrl т,а на ollpи"IltllIIIelIlIrl
вiдсlпlостеl:.t c,1,ocoBHo ltel' вiдловiдtlо до зазначеllсlг()
Закон.ч або когtitо довiлки I]cTaHoB,rIeHoT формлt IlpL)

резуJI ь,га,гrtтакоТ rlеревiрки :

-i) KorIiKl 1когrii) jioKyMeHra (докулrен,гirз) гtрtl tlсвi-г1,:

,5 ) посвiдчення aTecTattiT щодо Bi;lbHt-ll"o во;lоjlittttя

JiepiKaBIIoIO MoBOlO:

б) заllовнеtlу особову KapTlty встаt{овлеIlого зразка:

7 ) ;iеклаllаltirо особи. vIlol]tIoBaяceHoT lia tsикOнанFIя

фуrrкrtiii jtер)кави або,чtiсцеRоI,о са\lоIjрядуваIItIя, ]а

20lб ;llK.

CT1loit llO/lalllIЯ локу,чlеlIТiв - l5 ка,,iеllларFIих дlriв з

д]tri оjli]i.Lt}одIIеlltlя irrфоршrаuiI lIpO llр()i]елсl{ll,t

tioiiKvpcy (до 1 1t..00 год. 29.08.20 l 7)

j0.()ti:20 i 7. l l год. 00 хв..

за-lt з;rсiланl, Кам'яItка-БузькоТ райоrлноТ державнсlТ



Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноТ пошти особи, яка
нада€ додаткову iнформацiю з
питань проведеннJI конкурсу

Вимоги

OcBiTa

Щосвiд роботи

Володiння державною
мовою

OcBiTa

Знання законодавства

Професiйнi чи технiчнi
знання

Спецiальний досвiд
роботи

Знання сучасних
iнформачiйних
технологiй

особистiснi якостi

Заступник голови
районноi державноi адмiнiстрачii

адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузька, вул.Незilлеж-
HocTi, 2], каб.28

Грабинська Надiя Михайлiвна,

тел. (0325 4)2З165, e-rnail: kam-buz.org@bigmir.net.

до професiйноI компетентностi

загальнi вимоги

вища ocBiTa ступешI не нижче молодшого
бакалавра або бакшlавра

без вимог до досвiду роботи

вiльне володiння державною мовою

Спецiальнi вимоги

без спецiаrrьних вимог 
:;1

Конституцiя УкраiЪи, Закони Украiни: uПро
державну службу>, кПро запобiгання корупцii)>;
<Про Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи>, кПро центральнi
органи виконавчоТ влади>>, кПро адмiнiстративнi
послуги)), кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>.
пПро звернення |ромадян)), пПро доступ до
публiчноi iнформацiТ>, кПро засади запобiгання та
протидiТ дискримiнацiТ в УкраiЪi>, uПро
забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв>>, КонвенцiТ про права осiб_ з

iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу УкраiЪи та
Податкового кодексу УкраiЪи

Закон УкраТни кПро .Щержавний реестр виборuiв>
.!

без вимог до досвiду роботи

вмiння використовувати комп'ютерне обладнання
та програмне забезпеченнJt, офiсну TexHiKy

1) вмiння працювати з iнформацiею;
2) вмiння працювати в командi;
3) здатнiсть приймати змiни та змiнюватись;
4) вiдповiдальнiсть.

М.Т. Мазяр
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