
yKPAiHA

кАм,янкА-БузькА рмоннА lЕржАвнА Ад4IнIстрАtця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Каtrл'янка-Брька

Про оzололцення конкурсу на
зайняmmя посаdu ?оловноzо
спецiалiсmа вidOiлу azpo-

ft

Вiдповiдно до ст.ст. lg-25 Закону УкраiЪи <Про державну слухбу>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18.08.2017 J\Ъ648 <Про внесення змiн
до Порядку проведеннrI конкурсу на зайняття посад державноi служби>>:

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

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади головного
спецiа_гliста вiддiлу агропромислового розвитку Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмiнiстрацiТ згiдно з додатком.

3. Сектору роботи з персоналом апарату районноi державноТ
адмiнiстрацii (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-
сайтi районноi державноi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiонапьне

управлiння НацдержсJIужб, у Львiвськiй та Закарпатськiй областях Даного

розпорядження та умов проведення конкурсу.

4. Ко конанням розпорядженнrI з€lлишчlю за собою.
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Додаток
до розпорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацii
вiд // /q2е-щ 2017 рокуЖп@

,. ',.

умови
проведення конкурсу на зайняття посадп категорii (В> -

головного спецiалiста вiддiлу агропромислового розвптку
Кам' янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрачi[

Загшrьнi умови

Посадовi обов'язки участь у розробчi проекгiв районни4
роцрам у гаrrузi агропромисловогQ
:омплексу;

визначеншI перспектив розвитку галузl
iльського господарства району;

здiйснення ана4iзу фiнансово-|
осподарськоi дiяльностi агроформувань та]

,арчопереробних пiдприсмств району; i

I

скJIадашш на ocHoBi пропозишi{
гроформувань прогнозiв виробничтва]
iльськогосподарськоТ пролукчii; 

]

скJIаданЕя та поданЕя зведено!
вартальЕоТ та рiчноi звiтностi роботиj
грарного сектору економiкирайону; 

I

I

збiр та опрацювання iнформацii lцодо|
еалiзацii сiльськогосподарськоТ продукцiТ; 

l

I

здiйснення прогнозу обсягiвi
иробницгва сiльськогосполарсько!

родукцii i визначення найоптимаJIьнiших]
:апрямiв виробничоТ дiяльностi. 

i

Умови оплати працi лй ошlад - 3200,00 грн., надбавка за]

poKiB, надбавка за ранг державного
ця 

-l 
l
I

tнформачiя про cTpoKoBicTb чи
5езстроковiсть призначенIuI на посаду

Iризначення безстрокове 
i

I

-:Jliдповiдно до статгi 25 Закону УкраТни Bi{
0.|2.2015 M889-VIII <Про державну
:rryжбу> та Порядку flроведенюI конкурс)4

Ia зайнятгя ,rо.uд державноi служби,|

lатвердженого постановою Кабiнеry|

vliHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.20lб Nч246 (d

lедакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiBl

r-рзlцЩЩ

ерелiк документiв, необхiдних дJuI

TacTi в KoHKypci, та строк ix подання



|бажае взяти участь у KoHKypci, подае д(

KoнKypcнol KoМlcll таю документи:
1) копiю паспорта громадянина УкраiЪи;

2) письмову зtu{ву про участь у KoHKypci il

зазначенIuIм основних мотивiв для зайнятгl
посади, до якоi додасться резюме ]

довiльнiй формi;
3) письмову зtulву, в якiй повiдомляе про те
що до неi не застосовуються заборони
визначенi частиною тротьою або четверток
статгi 1 Закону УкраiЪи <Про очищеню
влади)), та надае згоду на проходженнJ
перевiрки та оприлюдненнlI вiдомостеi
стосовно неТ вiдповiдно до з€вначеног(
Закону або копiю довiдки встановлено

форми про результати такоТ перевiрки;

1) копiю (копii) докумеЕга (докумептiв) прс
эсвiry;

') 
оригiна.п посвiдченнg атестацiТ щод(

вiльного володiння державною мовоюt (1

]азi поданшI докумеrrгiв для участi }
KoHKypci через единий портаJI вакансiй
цержавноi служби НАДС подасться копiя
гакого посвiдчення) а оригiнатl обов'язковс
rред'явля€ться до проходження
гесryвання);

i) заповнену особову картку встановленогс
tразка;

l) декларацiю особи, уповновчDкеноi " на

}иконанIuI функцiй держави або мiсцевого
)амоврядуваннrI, за 2016 piK.

JTpoK поданшI документiв 15

сaлендарних днiв з дня оприJIюднення
нформацiТ про проведеннrI конкурсу (до

8.00 год. 2'7 .09.20|7).

Мiсце, час та дата початку проведеннrI
конкурсу

засiдань Кам'янка-БузькоТ районн

lул.Неза-ltежностi, 27, каб.28

l год. 00 хв. 0З.10.20|7,

iзвище, iм'я та по батьковi, номер
lефону та адреса електронноТ пошти
tби, яка надас додаткову iнформацiю з
гань проведенЕя коЕкурсу

'рабинська Надiя Михайлiвна,

гел. (03254)2З|65,

l-mail : kam-buz.org@bigmir.net.
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Квалiфiкацiйнi вимоl,и

ща ocBiTa ступенlI не нижче молодшо
або бакалавра

I

1.



2. освiд роботи 5ез вимог до досвiду роботи
з, дiння державною мовою вiльне володiння державною мовою

Професiйна компетентнiсть

Вимога компоненти вимоги

1 ЯKicHe виконання поставлених
}авдань

вмiння працювати з iнформацiсю

2. Командна робота та взаемодiя вмiння ефективноi координацii з iншими
J. Эприйняття змiн здатнiсть приймати змiни та змiнюватись
4. гехнiчнi вмiння вмiнrrя використовувати комп'ютерне

обладнання та програмне забезпеченIuI,
офiсну TexHiKy

5. Эсобистiснi компетенцii вiдповiда"пьнiсть

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання: Констиryцii У"краihи; законiв
УкраiЪи <Про державну'' службу>; (Про
запобiгання корупцiЬ>, <Про Кабiнtjт
MiHicTpiB Украihи>, <Про центра-llьнi
органи виконавчоi влади), <Про
адмiнiстративнi послуги)), кПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацii>, <Про звернення
громадян)), <Про доступ до гryблiчноТ
iнформацii>, <Про засади запобiганнjl та
протидiТ дискримiнацii в УкраiЪi>, <Про
забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв>, Конвенцii lrро права
осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу
УкраiЪи та Податкового кодексу Уrqраihи

2. 3нанrrя спецiа-ltьного законодавства,
що пов'язане iз завданшIми та
змiстом роботи державного
э;ryжбовця вiдповiдно до посадовоi
iнструкцii (положеннrI про
этруктурний пiдроздiл)

Знанrrя Закону УкраiЪи <Про

сiльськогосподарський перепис> n

Керiвнпк апарату райдержадмiнiстрацii любов Височанська

/


