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кАм,янкА_БузькА .*оНiГЬжАвнА АддшстрАIдя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Квлл'янка-Бузька х" ?V,?/p; p.у1l/Рg cr/r,rr-/ И/а/7

Про оzолошення Koшltypcy на
зайняmmя посаdu начuaьнuка
вiddiлу а?ропромuсJловоzо ршвumку
р айонноi depucaBHoi adMiHicmpa цti

Вiдповiдно до cT.cT.I9-25 Закону УкраiЪи <Про дерхсавну службу>,
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украrни вiд 25.0З.20lб J\Ъ246 <Про затвердженнrI
Порядку проведенЕя конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. Оголосити конк)рс на зайrrяття посади нач€Lпьника вiддiлу
агропромислового розвитку Кам'янка-Бузькоi районноi державноi
адмirriстрацiТ.

2. Затвердити умови цроведення конкурсу на зайняття посади
начапъника вiддiлу агропромислового розвитку Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi qдмiнiстрацii згiдно з додатком.

3. Сектору роботи з персонапом апарату районноi державноТ
адмiнiстрацii (Н.Грабинсъка) забезпечити оцрилюднення на офiцiйному веб-
сайтi районноI державноi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiон€Lпъне

управлiння НаIцержсJryжбп у Львiвськiй та Закарпатськiй областях даного

розпорядження та yI\[oB проведення конкурсу. !

4. Контрользавикон HH;I з€Llтишаю за собою.

Перший заступник
районноi державноi А.С.Вашкiвськнй
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Посадовi обов'язки

Умови оплати працi

Iнформацi, .rро cTpoKoBicтb чи
безстроковiсть призначення на
посаду

Перелiк докумеrrтiв, необхiдних
дJIя ylacтi в KoHKypci, та строк
ik подання

Додаток
до розпоряджеЕня голови

районноi державноТ адмiнiстрацii
20|7 року

Загальнi умови
- здiйсненtш керiвництва вiддiлом, органiзацiя
його дiяльностi, плаIц/ванtuI роботи вiддiлу,
розподiл обов'язкiв мiж працiвниками;

- розроблення та реалiзацiя регiоншrьних
iнновацiйно-iнвестицiйних та iнших црограм i
гlрогнозiв розвитку гаlryзей qдропромислового
виробницгва;

- участь у формуваннi та реапiзацii соцiальноi
полiтики на селi, стаJIого розвитку регiонального
агропромислового ринку та сiльських терrа,горiй

району;

- органiзацiя роботи з питань землеробства,
тваринництвц племiнноТ справи;

- здiйсненшI анапiзу стану та перспекгив

розвLrгку харчовоi i переробноТ промисловостi
району;

- координацiя роботи сiльськогосподарських
пiдприемств району з питань наукового та
кад)ового забезпеченrrя, стандартизацii, охоро}rи
працiтатехнiки безпеки; t

- участь у формуваннi та забезпеченнi реа.пiзацiТ
державноi полiтики, спрямованоi на розвI,rгФк
агропромислового комппексу та гараIrryваннri
продовольчоi безпеки держави.

посадовий окIIад 5000;00 {рн.о
вислуry poKiB, надбавка за ранг
сrryжбовця

щ)изначенЕя сц)окове

надбавка за

державного

вiдпсrвiдно до статгi 25 Закону Уrсpаihи вiд
10.12.2015 J\b889-VIII <Про державну службу> та
Порядку цроведеншI конкурсу на зайняття посад

державноi служби, затвердженого постаново.iо

вiд
J\b

Irмови
проведення конкурсу Еа зайняття посади категорii (Б>) -

начальника вiддiлу агропромиспового розвитку
Кам'япка-Бузькоi райопноi державноi адмiнiстрацil



.Щата, час i мiсце цроведенЕя
конкурсу

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноi поrrrти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань цроведенЕя конкурсу

OcBiTa

.Щосвiд роботи

Кабiнеry MiHioTpiB Украihи вiд 25.03.2016 }lb246,
особа, яка бахсае взяти участь у KoнKypci, подае до
конч.рсноТ KoMicii TaKi докумеtfги: 

f:

1) копiю паспорта громадянина Украihи;

2) письмову заяву про участь у KoHKypci iз
зазначенням основних мотивiв до зайняття посади
державноТ служби, до якоi додаеться резюме у
довiльнiй формi;

3) письмову заяву, в якiй повiдомля€, що до неi не
застосов)rються заборони, визначенi частиIlою
третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни
<Про очищенЕя влади>), та надае зго.ry на
проходження перевiрки та на оцрилюдненIuI
вiдомостей стосовно неТ вiдповiдно до зазначеного
Закону або копiю довiдки встановJIеноi форми про
результати TaKoi перевiрки;

]

4) копiю (копii) документа (докумеlrгiв) про ocBiry;

5) посвiдченшI атестацii щодо вiльного володiння
державною мовою;

6) заповнену особову картку встilновле"о.о rо*Ju,
7) дешарацiю особи, уповноваженоI на виконаншI
функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за
201б piK.

Строк поданЕя документiв - 16 каJIендарних днiв з
дня оцриJIюдненЕя iнформацii про проведенЕя
конкурсу (до 18.00 год. 13.09.20|7).

18.09.2017, 1l год. 00 хв.,

за.п засiдань Кам'янка-Бузькоi районноI державноi
адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузька, вул.НезаJIеж-
HocTi, 27, ка6.28

Грабинська Надiя Михайлiвна, ?

тел. (03 2 5 4)23 I б 5, e-mail : kam-buz. org@bigmir.net.

Вимоги до професiйноi компетеrrтностi

загапьнi вимоги

вища ocBiTa ступешI IIе ни)кче магiстра
(спецiа-тriста)

досвiд роботи на посада>( державноi сrryжби
категорiй <<Б>> чи <В> або досвiд с"гryжби в органах
мiсцевого самоврядуванIuI, або досвiд роботи на
KepiBHloc посадa>( пiдприемств, установ ча



Володiнrrя державною
мовою

OcBiTa

Знанrrя законодавства

Професiйнi чи технiчнi
знанЕя

Спецiальний досвiд
роботи

Зншrrrя сучасних
iнформшдiйнш<
технологiй

особистiснi якостi

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii

органiзацiй незаJIежно вiд форми
менше одного року
вiльне володiння державною мовою

Спецiальнi вимоги 1

без спецiаlrьних вимог

власностi не

1

2 Констлrryцiя Украihи, Закони Украiни: <Про
державЕу сrryжбу>, кПро запобiганrш корупчii>;
<Про Кабiнет MiHicTpiB Украiни>, <Про цекгралrьнi
оргilIи виконавчоi влqдш>, <<ГIро адмiнiстративнi
посJryги), <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>,
<Дро зверненЕя цромадян)>, кПро доступ до
ггублiчноi iнформацi}>, <Про засади запобiганIuI та
протидii дисrqримiнацii в УIсршhil>, <Про
забезпеченrrя рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв>>, Конвенцii про права l осiб з
iнваlriднiстю, Бюдхетного кодексу Украihи та
Податкового кодексу УкраiЪи 

,,1

Закон Украihи <Про сiльськогосподарсЙий
перепис)

досвiд роботи у га;ryзi агропромислового
ко}rшIексу

вмiнтrя використовувати комп'ютерне обладнанЕя
та процрамне забезпеченЕя, офiсну TexHiKy

l) вмiнrш обцруrrговувати вJIасну позицiю;
2) вмiння встановJIювати цiлi, прiорrтети,
орiеirтири;
3) здатнiсть наJIаюджувати спiвпраIцо та
партн9рську взаемодirо ;

4) здатнiсть пiлгримувати змiни та црацювати-з
реакцiею на них;
5) вмiння органiзувати i коrrгролювати робоry;
6) самоорганiзацiя та орiентацiя на розвиток.

Л.П.Височанська


