
yKPAiHA
кАм, яНкА-Б узЬкА рАЙонI-{А шряtАв нА АдмIнI с трАцIя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

'?? м. Кам'янка-Бузька

Про оzолошлення конкурсу но
зайняmmя посаdu zоловноzо
спецiа.,,liсmа слуаtсбu у справах dimей
р а йо нн oi d ерсrcав Hoi аtlм iпic mр а цii

Вiдповiдно до ст.ст. 19-25 Закону УкраТни uПро державну службу>,
ПОСТаНОВИ КабiНеТУ }v4iHicTpiB УкраТни вiд 25.03.20lб :vgz+o uпро ,uru"рл*.rr"
ПорядкУ rlроtsедеl{irя конкУрсу на зайняття посад державFIоТ служби>>:

1, оголосити конкурс на зайняття посади гоJrовного спецiалiста вiддiл_ч з
пи],аtlь опiкll та. пiк.llування над дiтьми-сиротами та дiтьми. позбав.,lеLIиN,{и
батькiвr:ькоt,о пiклування, },сиrIовлення служби у справах дiтей Кам'янка-
Буз bKi.li pa-l"to гl н оТ держав }{ оi алм i Hi стРац iT.

2, ЗаТВеРЛИТИ УМOtsИ ЛРОведення конкурсу на зайнят,т,я пOсади голов}{ого
СГtеЦiаtiСТа ВiДДiЛУ З ПИТаНь опiки та пiклування над дiтьми-сLrротirlч,lll та :fiT.bi'lll.
позбавленrtми батькiвського пiклування, усиновлення служ б, у справах дiтей
Ka,rt' янка-Буз ькоТ районноТ державноi адм iHi страцiТ згi дн о з додатком.

3. Сектору роботи з персоналом апарату районноТ державноТ
алпliнiстрашii (F1.1-рабинська) забезлечити оприлюднення rra офirliйном,ч веб-
сай,гi районноi' лер;кавноi адмiiliстрацii ,та перелачу у \4i;крегiонапьl]е
УПРаВЛir-iri;r НаЦдеР,КСлlrirrби у Львiвськiй та Закарпатськiй сlб,цастя.х ilаr{ого
розпорядiкенFlя,га уiйс)в г{роведення конкурсу.

4. Контроль за виконанням розпорядження заJIиш]аю за собою.

пник голови

Ё-( twl )!ЁW
,i адlиiнiстрацiТ А.С.Вашкiвський



.Щодаток
до розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрачii

"iдфй2о|7 рокуХпffi/7
умови

проведення конкурсу на зайняття посади категорii (<В>> -
головного спецiалiста вiддiлу з питань опiки та пiклування над Дiтьми*

сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, усиновлення
служби у справах дiтей

Кам' янка-БузькоТ районноi державноi адм iнiстрацii

ГIосадовi обов'язкrt

Зага-rьtti },мови

- здiйсriюс ресстрашiкl вхiдllих ]а вltхij{гrих

lott}r\IeнTiB. звернень громадян }, слуilсбi у cllpaBax

дiтей райдер;кадмiнiстрацii:

- i]еде особовi справи дiтей-сирiт та дiтеii.
псlзбавлених батькiвського пiкл,чвання, IJ-Io

зrtаходяться на облiку в слуiкбi }, сIIрава-х дiт,сй

райдержадм iнiстрацiТ:

- проводить роботу iз забезпеLlеIлня догри]\,Iання

житлових та ;чtаiiнових прав дir,ей-сирiт ta дiтей.
позбав;lеt-tих баr,ькiвського п i клу ван t;я :

- здiйсrlк)с коl{,гроль за свосчасним нарахуванtIям
i виплатоtо пенсiй та соцiальrtих вигIJат лiт,ям-

сиротам та дiтям. позбавлеtlишt баr bkiBcbkt_l1-o

пiк"ll1ванIlя:

- готу€ звiтнiсть шодо житлових. майнових прав"

соt]iztтьних l]ипJ]ат дiтей-сирiт та дiтей-
позбавлених батькiвського tliклувангiя :

- злiйсttttlс llагJIяд за дlоl-риN{аjl}lяjч, ttpaB дi,lеl"t-

clrpiT та дiтей. позбавлених баr,ькiвськсlгil
пiклування:

- ilору]лус питання tlpo прttтягнеll{lя -i1{}

вiдtrовiда-ltьностi опiкугliв 1пiк-гiува;lьникiв) ]il

гtорушеl{ня праl] дiтей i ttet,lzuie;ktle tsиконаtlня

обов' язкi в опiкуrr i в ( r l i K-liyBыl bHt,t Ki в ) :

- готус проек,ги розllоряджеllь t ojl0lil,t

райлер;кадмiнiс.трацiТ tlpo l_tc,гal{UlJ;,Ic[irIя

ьгliкиiпiкrlуванi{я над дiтьшtи-сиротап,ltl та дiтьми"

позбавленими батькiвського пiклуваllttя.

l]С'ГаItOi]jlеl]Ня tltliки lIад )(LITJIOivl дi,тей-сирir, та

лilеГr. tlозбавлеltих батькiвського rliK-;1 ванtlя, ,t;t ll

ПРi,l I l]ttHell}lЯ.

- llровOди],ь обст,еження }ки i лово-побутовлIх



y^,IoB l,Iро)'IiиваtIIIя дiтей-сирiт та дi.геЙ. позбаtsлених
баlъкiвського lliклува}t}lя. якi IlрO;киваIоть в сilчt'яхotliKylliB,"ltiKлyBa-,lbtIиKiB. прuЙпrr,п*
диl,яLlих бу;tиlrках сiмеiiногс) l иI]у
_t сиltrltsи ie-lib.

посадсrвrtй оклад З200.00 I.pH.. нiiдбавка JaI]r4cjly]-y pclKiB. надбавка за ранг державrlоl ослу;ttбовця

сiм'ях_
та сiм'ях

Умови оплати rrpaui

,L[a"r,a. Ltac i мiсце
конкурсу

irrформацiя лrро с-tроковiс.гь чи lI_ризнаtiеi1нri строковебезсrроковiс.гь призначення на
tlосаду

Пере,,riк доliуfuIенl'iв, необхiдних вiдгrовiдно до cTaTTi 25 Закону Укlэаiни вiлj'(JIя УчасТi lз конкrрсi,-га с'Грок ]0,12,20lý M889-VlIi кпро держаI]IJу слч;кбу> т,аlx поданно Порядк}, прuuaraппя конкурсу на зайняття посад
дер_/каRноi с",lу;кби. затtsерд/ксlIоl'о гlос'ановоIо
Кабiнету Мirriс.грiв УкраТtrи вiд 2_;.|ij.20Iб лъ2.{6.
особа. яка бажас rtзятtl учас[ь ,\ KOIJK}l)ci. tlo,Lac ,_ltlKoHKypc}Ioi коп,t icii TaKi докумеl Il.и :

l) копiю пасг]орта громадянина Украiни:
2) п}Icb]vloBy заяву про участь ,v KoHKypci iз
зазtlаченrIя]\,1 ос'овних мо.г}lвiв до зайttяггя'riо.од"
дср;кавнОi' с.irу;кби. лсl яltоi лсlдас,iьсЯ резю\,|с \/
дt_lвi.l-I brli й (lop Mr i :

i) rrисьмсlву заяву" в якil.-l liовiдсlм.llя€. tцо iro Het lteзас],осовуютLся заборонлt. визна.tеtli частиIIок)
lре'ьо}о або четвертою cTaTTi l Заксltrу YKpaiHrl
к l]po оtil.itцення влади)). ,га ilaj{aс зголу }{а
ГjР()ХОr]{iliСFltJЯ переrзiрки l,a на ,,r,рп-п,,.,л,raп,ru
вiдомос.геl,:i стосtlвно неl. вiдлrовiдно ло зазнаtlе}lоI,сr
Закону або колilо довiдкрt tsстановленоТ форми гIро
резуJi ьтати такоТ перевiрки ;

4) копiю (копii) документа (докуп,rен,гiв) лро освi.rу.
,ý ) tttlcвi.l.it-J]Itя агесr.ацiТ u{одо вiльttor.cl волоJIitlгlя
,iepr(alJ{ J oI() Il о вою :

6) заповнен1, особову картку встанOв.ченого зразка:
7) декларацiкl особи. упоtsновая<енсll' Iia виконаiiIIя
(iyHKrriй дерiкави або шriсцеiJого 0амовряд),ванrlя. зir
20lб piK.

Строк IIодання докуменТiв * l_j ка-,lенrlарних ittiiB з
дIJя оItрилюднеIIFlя irrфсrрмашii' rlpo IIроведеtitlя
конкурс},(до l8.00 го,lr. 30.08 .2017).

rIроведення 05.t)9,20l7. 1 I гсlд. 00 хв..

за-r засiдаriь i{ам'янkа-Бузькоi' paiioHtlcli' дер;ltавllоl'
а;l,r,rirriст,llацii'- м.Кам'янка-Бузька. lз_ч,.,1.1lеза,lеж-
нос j I. * /. Ka(1.1X



Jlрiзвиrriе. iл,l'я lil iI() бa,lbttittlt.
номер теirефону та алреса
електронноТ пошти особи" яка
надае додаткову ir-rформацiю з

питаtlь проведення kottkypcу

освi,га

Досiliд роботи

В олtlдiння деря(аi]LlOю
мовою

i OcBi,r,a

2 Знаlrня законолаtsства

tlроr|есiйгti .iи TexHi,rHi
зl"lанllя

Спеujа-itыtий лосlзiд

робо,ги

Знаttгiя сучасних
iлlформацiйгrи.х
,гехriологil,i

особ; lс,гiсtti яrtсlс,гi

Застуltник гоJlоI]лt

райо lr ll оТ :1gl)r*iа вltOi irдмilliстра иiТ

Вltьtогrt,iо i ij,])\.itlrcciiiirti"i Ko\llte геll гliос,l i

lагаlьнi Bltrtoгtt

tJиtца сlсвi,г;, ст),пеня не лlижче моrlодшого
бакrr,тавра або бакалавра

без i]l4\luг .to лсlсвil1 роботлr

i-рабttHct,tч,1 Нtt.,iiя IVIlrхай-liBrra-

з,сл. (0 3 2,5 4 )2 j l 6 .-i. с- nrai l : kaln- Ь r:z. оr_чlZr)Ь i glll i r. net,

Biitl,He всl;tt1лiння державноtо MoBoto

С t l el_tiшrbtri Blt мог1.I

без clletti ll.ll fэllllX I]иN,lоI,

iiгltiС r иту,uiЯ УкраТни. Закогtt,t Украi'лlи: Kllpcl
jlep7liiiBtl,/ c.,ty;ltбv>l. <<ГIрО запобiгаllltя корупltiТ,>:

i.i 1ро itабiriс,г MiHicTpiB УкраТttи,>. <,I-Ipo центра-,tьtli

оi]гани }]LlкOнаtsчоТ влади>>.,,Про адмiнiстративнi
lIосjIVги)). <<IIро мiсцевi державнi адмiнiстрацit'>.
i.I ipcl зверllенitя громадян)). <<[Ipo дост},ri jlo

луб:IiчноТ irrформачiТl>. <I-ipo засад],t :запобiгагtня та

пJrотиj-(iт дискримiнацi[ в YKpaiHil>. Kiipcl

:забсlзttсчснttя рiвttих iIpaB та ]!tо)ltJивс,lстей жiгlок i

чо;tiiвiкitз>,. liонвегlцiя про права осiб з

il t Ba:t ittH icтKl, Бtод;кетни й кrэдекс УкраТни та

I iо,Iа-l,tttltзи i/I ttсl,цеtiс У краi'гl и

Сiмсйгiиr:t колекс YKpaiHti

без вi,lмr_,г до досвiду роботr,l

нп,i i гtttя ijrtI(Op 1,1стовуI]а,ги комгt'ttl,гер не обла;{ltаI iня

та ttроц)амttlс забезгIеченI{я" офiсt;у TexttiK1,

1,: ;l:,,titillri IlрацiOij}аТи з iнформаuiсю:
2 ; Br,r i l r H-lr etPeK,i l,t Bt IclT кс-lорлtt гl ацiТ з i l t tлиr,l и:

j ) :iд;l.гtliсt ь il1ll,tiiMi,rгl.t ,зrIittll -га змitlttlгзitl'llС},.

{ ) ;з i:цllrэвiдхJi brl icl-b.

//

М.Т. М:iзяр


