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кАм,янкА-БузькА рдйошrд дЕржАвнА АдмIнIс трАlця
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Вiдповiдно до ст.ст. 19-25 Закону УкраiЪи <Про державну службу>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.0З.20lб NЬ246 пПро затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади головного спецiалiста вiддiлу
агропромислового розвитку Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ
адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити умови проведеннrI конкурсу на зайняття посади головного
спецiа-rriста вiддiлу агропромислового розвитку Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноi адмiнiстрацii згiдно з додатком.

3. Сектору роботи з персон€lлом апарату районноТ лержавноТ
адмiнiстрацii (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-
сайтi районноi державноi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiон€шьне

управлiння Нацдержслужби у Львiвськiй та Закарпатськiй областях дlного
розпорядження та умов проведення конкурсу.

4.к иконаннrIм розпорядженнrI зЕtпишаю за собою.

Голова В.I.КирилиT
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.Щодаток
до розпорядження голови

районноТ державноi адмiнiстрацiТ
,пл{J 2017 року,оЙ?

умови
проведення конкурсу на зайняття посади категорiТ <<В>) -
головноfо спецiалiста вiддiлу агропромислового розвитку

Кам' я нка-Буз ь коi ра йонноi держа вноТ адмiнiстра чii

Загальнi умови

- бере участь у розробцi та вносить пропозицiТ до

проектiв районних програм у
агропромислового комплексу ;

- визначае перспективи розвитку галузi

сiльського господарства району;

- проводить аналiз фiнансрво-господарськоТ
дiялiностi агроформувань та харчопереробцих

пiдприемств pailoHy;

- скJIада€ на ocHoBi пропозицiй агроформувань

прогнози виробництва сiльоькогосподарськоТ

пролукuii;

Посадовi обов'язки

Умови оплати працi

Iнформаuiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначеннJI на

посаду

Перелiк документiв, необхiдних

для участi в KoHKypci, та строк
ii подання

вiд
Jф

- забезпечуе скJIадання та

кварт€шIьноТ та рiчноТ звiтностi

галузi

rrодання зведеноТ

роботи аграрного

сектору економiки району;

- забезпечуе збiр та опрацювання iнформрuii

щодо реалiзацii сiльськогосподарськоТ

продукчii.

посадовий оклад 3200,00 црн,, надбавка за

вислуry poKiB, надбавка за ранг державного

службовця

призначення безстрокове

вiдповiдно до статгi 25 Закону УкраIни вiд

|0.|2.2015 J\b889-VIII кПilо державну службу> та

Порядку гIроведеннJI конкурсу на зайняття посад

державноi служби, затвердженого постановою

RuЪiп.rу MiHibTpiB Украiни вiд 25,03,20|6 ]ф246,

особа, яка бажас взяти участь у KoнKypci, подас до

конкурсноi KoMiciT TaKi документи :

1) копiю паспорта громадянина УкраТни;

2) письмову заяву про участь у KoHKypci iз

з€шначеннlIм основних мотивiв До зайняття посади



державноi служби, до якоi додаеться резюме у
довiльнiй формi;
3) письмову зiulву, в якiй повiдомляс, що до неi не
застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни
uПро очищення влади)), та надае згоду на
проходженшI перевiрки та на оприлюднення
вiдомостей стосовно неТ вiдповiдно до зiвначеного
Закону або копiю довiдки встановленоi форми про
результати TaKoi перевiрки ;

4) копiю (копii) документа (документiв) про ocBiTy;

5) посвiдченнrl атестацii щодо вiльного володiння
державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) дешарацiю особи, уповноваженоi на виконання

9Jr"#11 ^ержави 
або мiсцевого самоврядування, за

Строк поданнrI документiв - 15 щалендарних днiв з

iff -rЁ'rЪ'3iЪ".Ё#";:9-".'#ЪТiriО"ПРОВеДе}*НЯ

Дата, час i мiсце проведеншI 31.08.2017, 11 год.00 хв.,
КОНКУРСУ 

за-п засiдань Кам'янка-БузькоТ районноf державноТ-

адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузька, вул.Нез€l,.Iеж-
HocTi, 27, каб.28

Прiзвище, iм'я та по батьковi, Грабинська Надiя Михайлiвна,
НОМеР ТеЛефОНУ,_ ilл.}Р::i тел. (0з25 4)2з:165,е-mаil: kam-buz.org@bigrnir.net,електронноi пошти особи, яка ---'\----'/--
надае додаткову iнформацiю з
питань проведенЕUI конкурсу

OcBiTa

.Щосвiд роботи

Володiння державною
мовою

OcBiTa

Знання законодавства

Вимоги до професiйноТ компетентностi

загальнi вимоги

вища ocBiTa ступенlI не нижче молодшого
бака.павра або бака-павра

без вимог до досвiду роботи

1

2

вiльне володiння державною мовою

Спецiа-пьнi вимоги

без спецiа-шьних вимог

Констиryiliя УкраiЪи, Закони УкраiЪи: пПро
державну службу>, <Про запобiгання корупцii>;
<Про Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи>, <<Про центральнi

2

J



Професiйнi чи технiчнi
знанIUl

Спецiа-llьний досвiд
роботи

Знання сучасних
iнформацiйних
технологiй

особистiснi якостi

Заступник голови
районноi державноi адмiнiстрацii

органи виконавчоТ <Про адмiнiстративнi
послуги)), <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
<Про звернення громадян)), кПро доступ до
rryблiчноi iнформацiI>, кПро засади запобiгання та
протидii дискримiнацii в Украiнi>, uПро
забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв>, Конвенцii про права осiб з

iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу УкраiЪи та
Податкового кодексу УкраiЪи

Закон Украiни
перепис)

uПро сiльськогосподарський

без вимог до досвiду роботи

вмiння використовувати комп'ютерне обладнання
та проIрамне забезпеченнlI, офiсну TexHiKy

1) вмiння працювати з iнформацiе.ю;
2) вмiння ефекгивноi координацii'Ь iншими;
3) здатнiсть приймати змiни та змiнюватись;
4) вiдповiдальнiсть.

k М.Т. Мазяр


