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Про оzолоIаення Koшltypcy на
зайняmmя посаdu провidноzо
спецiа.пiсmа вiddiлу azpo-
промuаловоzо розвumку районноi
d ер uс aBHoi adMiHicmp ацti

i1

Вiдповiдно до cT.cT.l9-25 Закону Украihи <Про державIIу с.гryжбу>>,
постаноВи Кабiнеry MiHicTpiB Украни вiд 25.03 .20Iб м246 uПро затвердження
порядку проведення конц(рсу на зайняття посад державноi слryжбп>:

1. оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiа.гliста вiддiлу
агропроМисловогО розвиткУ Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ
4дмiнiстрацii.

2. ЗатвеРДити умови цроведенЕя конкурсу на зайняття посади
провiднОго спецiалiста вiддiлу ацроцромислового розвитку Кам'янка-Бузькоi
районноi державноi qдмiнiстрацiТ згiдно з додатком.

3. СекторУ роботи з персонапом апарату районноi державноТ
адмiнiстРацii (Н.Грабинська) забезпечити оцриJIюдненЕя на офiцiйноф веб-
сайп районно1- державноf 4дмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiонапьне
управлiння НаlцержсJIужб" У Львiвсъкiй та Закарпатсъкiй областяс даного
розпорядження та уN[ов проведення конк}рсу.

4. Контроль за з€tлишЕlю за собою.

Перший заступппк
районпоi державно[ А.С.Вашкiвський
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,Щодаток
до розпорядження голови
районлоi державноi qдмiнiстрацii
вiд 22 ц#п,Иу 2017 рокуу9qry+

умови
проведенпя копкурсу на зайпятгя посади категорii (в)> -провiдного спецiалiста вiддiлу агропромпс.пового por"n r*y

Кам'япКа-БузькОi районПо[лБр*"""оI адмiнiсiрацii 
!

Посадовi обов'язки

Зага.тlьнi умови
- здiйсненшt монiторинry виробничоi дiяльностi
сiльськогосподарських кооперативiв;

- забезпеченпя сво€часноотi здачi технологiчного
звiту по тваринниIцву; 

i- здiйснецЕя прогпозу обсягiв виробництва
тваринницькоi продукцii j визначеЕшI
найоrrтима.пьнiших наrrрямiв'п' виробничоi
дiяльностi;
_ цроведенЕя монiторинry використанIuI
сiльськогосподарськоi технiки;
- розробленIIя за<одiв iз запобiганlrя
виробничого ц)авматизму, професiйних
зil<ворювань, аварiй та пожеж;

- коордицацiя роботи керiвникiв та спецiапiстiв
сiльськогосподарських пiдгФиемств з метою
попереджоння нещасних вип4дкiв та додержанЙ
законодавства з охорони црацi, пощращешUI
санiтарно-гiгiенiчних умов працi;

- пiдготовка щорiчних звiтiв по кадрж i
вiйськовому облiку по сiльськогосподарських
пiдrrриемствil( району.
посадовий окJIад 2649,00 црн., н4дбавка за
висJryry poKiB, надбавка за ранг державного
сrryжбовця

Умови оплати працi

I_нФогмачiя про cTpo*oBicTb чи щ)изначешш безстрокове
безстроковiстъ цризначенIuI на
посаду

ПерелiК докумекГiв, необхiдниХ вiдповiднО до статгi 25 Закону УlЕаihи вiд
дlя участi в KoнKypci, та строк 10.12.2015 }lb889_vIII <Про державну службр та
ik подашrя Порядrсу цроведешш конкурсу на зайrrятгя посад

державноi служби, затвердженого постановою
Кабiнегу MiHicTpiB. Украihи вiд 25.0З. 2016 .I\b246,
особа, яка бажас взяти участь у KoнKypci, подае до



Дата, час i мiсце цроведонЕя
KoHIqpcy

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
елекгронноi пошти особи, яка
надас додаткову iнформацiю з
питань проведенЕя конкурсу

OcBiTa

Досвiд роботи

I

OcBiTa

конкурсноi KoMicii TaKi документи:
1) копiю паспорта цромадянина Украihи;
2) письмову заяву про )часть у KoHKypci iз
зff}начеЕням основних мотивiв до зайнятгя посади
державноi служби, до якоi дода€ться резюме у
довiльнiй формi;
З) письмову заrIву, в якiй повiдомля€, що до неТ не
застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою статгi l Закону УIgаihи
<Про очищення ыIади)>, та нада€ згоду на
проходжешuI перевiрки та на ощрилюдненшI
вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до зазначецого
Закону або копiю довiдки встановленоi форми про
результати такоi перевiрки;

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

5) посвiдченЕя атестацii щодо вiльного володiнrrя
державною мовою; 

т
6) заповнену особову картку встаIIовJIеного зразка;

7) дешrарацiю особи, уповноваженоi на виконанtul
функцiй держави або мiсцевого саIvtоврядуванЕя, за
201б piK.

Строк подашш докумеlrгiв - 15 каJIендарних днiв з
д{я оцриJIюдненЕя iнформацii про цроведення
конкурсу (до 18.00 год. 06.09.2017).

11.09.2017, 11 год. 00 хв.,

зал засiдань Кам'янка-Бузькоi районноi державIrоi
алмiнiстрацii, м.КамОянка-Бузька, вул.Незалеж-
HocTi,27,Ka6.28

Грабинська Надiя Михайлiвна,

тел. (0З 2 5 4)2З | 6 5, e-mail : kam-buz. org@bigmirhet.

Вимоги до професiйноi компетентностi

загапьнi вимоги

вища ocBiTa ступеня не ни)кче молодшого
бакалавра або бакапавра

без вимог до досвiду роботи

Спецiальнi вимоги

без спецiальних вимог



Знання законодавства

Професiйнi чи технiчнi
знапня

Спецiапьний досвiд
роботи

Знанlrя сучаснIо(
iпформацiйнrх
технологiй

особистiснi якостi

Керiвпик апарату райдержадмiшiстрацii

Консшrгуцiя Уrtpаiни, Закони Уlgаihи: кПро
державIry служ_qу>, <Про запобiгапня корупцiir;
<ПрО КабiнеТ MiHicTpiB УrЕаihш, <<Про чефапьнi
органи виконавчоi вл4дп>, <про алмiнiстративнi
посJryги>>, <<ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
оП9о зверненЕя цромадян), <Про до.rу., 

-'до

публiчноi iнформацiь>, <про засади запобiганЕя тапротидiТ лисrсримiнацii в YrEaihi>>, <Про
забезпеченrrя рiвню< прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв>>, Конвенцiя про права осiб з
iнва.шiднiстю, Бюджетний кодекi Украihи та
Податковий кодекс Уrсpаihи

Закон Уrсpаiни <Про сiльськогосподарський
перепис))

без вимог до досвiду роботи
i,

вмiння використовувати комп'ютерне обладнаншI
та програмне забезпечення, офiсф TexHiKy

,.*
1) вмiнтlя цраIцовати з iнформацiею;

]) вмiшrя ефеlсгивноi координацii з iншими;
3) здатrriсть прийматrа змiни та змirповатись;
4) вiдповiдапrьнiсть.

Л.П.ВисочаЕська
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