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yKPAiHA

КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АД4IНIСТРАLЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

заЙняmmя
спецiаJliсmа

Про оzолоtаення Koшt{ypcy на
посаdu npoBidttozo

вiddiлу а?ро-
промuалово?о рйвumlv районноt
d ер еrc а в н oi adMi н icmp а цit

}

Вiдповiдно до ст.ст. \9-25 Закону УкраiЪи кПро державну службуl>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18.08.2017 J\b648 <Про внесення Змiн

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiалiСта ВiДДiЛУ

агропроМисловогО розвитку Кам'янка-Бузькоi районноТ державнсii
адмiнiстрацii.

2. ЗатвеРдитИ умовИ проведеннrI конкурсу на зайнятгя посад!l

провiдного спецiа_пiста вiддiлу агропромислового розвитку Кам'янКа-БУЗЬКОТ

районноi державноi адмiнiстрацii згiдно з додатком.

3. СекторУ роботи з персонuшом апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ (О.Савчин) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi

районноi' державноi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiон€tJlьне управлiння
нацдержслужби у Львiвськiй та Закарпатськiй областях даного розпорядження
та умов проведення конкурсу.

розпорядженнrI заJIишаю за собою.

Голова В.[.Кирилич
<
}аЁ*,6W
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Додаток
до розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii
вiп /79 kc ёпzч 2017 рок}вiд /З fuсQZу
х. jT ,Z /r ,/ - clz/y'7

умови
проведення конкурсу на зайняття посади категорii <<в>> _

провiдного спецiалiста вiддiлу агропромислового розвитку
Кам' янКа-БузькОi районНоi держа вноТ адмiнiстрачii

Загаrrьнi умови

i обов'язки - здiйснення монiторинry виробн
bHocTi сiльськогосподарсь

забезпеченrrя своечасностi здачi

2017 року

ологiчного звiry по тваринЕицтву;

здiйснення прогIрзу обсягi

робництва тваринницькоi продукцiТ*

I

нологiчногозвiryпотваринЕицтву; 
I

]

здiйснення прогIрзу обсягiв|

,обництва тваринницькоi пролукшiт- i]

наченнrI найоrrгима,тьнiших напрямiJ
,обничоТ дiяльностi; i

l

проведеншI монiторинry використан}ш

мови оплати працi

нформаuiя про строковlсть чи
BicTb призначенIuI на rrосаду

ерелiк докумеЕтiв, необхiдних для

ьськогосподарськоТтехнiки; 
i

розробленrrя заходiв iз запобiганняl

фО""оо.о травматизму, професiйних]

ахворювань, аварiй та пожеж; 
I

координацiя роботи керiвникiв ",u]
пецiа-пiстiв сiльськогосподар,u**]
tiдприсмств з метою попередженнi
tещасних випадкiв та додепжанняl

аконодавства з охорони працi, nonpu*,"n"]
анiтарно-гiгiснiчних умов працi; , 

]

пiдготовка щорiчних звiтiв по кадрах il

iйськовому облiку пQ

iльськогосподарських пiдприемствах]

йону. l

-=-l
lсо.щовиЙ окJIад - 2649,00 грн,, надОавка за

icJryry poKiB, надбавка за ранг державного]

acTi в KoHKypci, та строк ix подання

ризначенш{ безстрокове

до cTaTTi 25 Закону УкраiЪи

0.|2.2015 J\Ъ889-VIII <Про

та Порядку проведенtul

зайняlтя
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i 1 Закону Украiни <Про очищен

l>, та надае згоду на "Р"l:ai'л:
iпки та оприлюдненIuI вiдомосте

"Ъо 
неi вiдповiдно до зазflаченог

або копiю довiдки встановлено

про результати тацоi перевlрки.; 
.

) копiю (копiТ) документа (документiв) п

iльнiй формi;

'являеться
прохо

вання);

) заповнену особову картку встановл

l д.*uрuцiо особи, уповноважеЕоl l

иконання функцrй держави або мiсцево

1 1 год. 00 хв, 31,10,2017,

' 
trЯ "о 

бaTbKoBi, номер

у та адреса елекгрОТ":Т ПО':1л 
^

авй;бйана В ольдимир iBHa,

"*u 
*ruдu. додаткову iнформачtю з

йa, *a,а дат& початку проведеннlI

, рз254)23165,

итань проведеннJI конкурсу
mail: kаm -btlz,or g@bi gmir, net,

постановою

KoMicii TaKi документи:

) копiю паспорта громадянина Украiни;

) письмову зitяву про участ: у -"illr1
основних мотивlв для

) письмову заJIву, в якiй повiдомляс про

tlo до неi не застосовуються ,uб_ч
частиною третьою або

.Й.з-.**, ocTi, 21, каб,2 8
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Квалiфiкачiйнi вимоги

;Йi;;"*' -"пrпцii>"- _<Про К"!т:]
Йi"l.rрl" Украiни>, ,<Про цонтральн1

органи викояавчоi влади), кПро

адмiнiстративнl "о,пу,"п,_,<Про 
мiсцевi

Бр*uu"l адмiнiстрацii>, <Про зверненнlI

гOомадян)), <Про достуII ло тryбЛiЧНОТ

;Й;;"*ii)>. <Iipo засади запобiган}ul ,та

прЪr"лiТ д".пр,*iпацiТ в YKpaTHi>, <Про

l забезпеченшI рlвних прав,u y:*n1":::1
;t"* i чоловiкiв>>, КонвенцiТ ПРО ПРаВа

;;ia ; iнваrriднiстrо, БюджетЕого,кодексу

У-рr"" та Податкового кодексу Украни

Знання Закону Украiни

сiльськогосподарський перепис>

;."ir" ступешI не нижче молодш

авра або бакалавра

"имог 
до досвiду роботи

ir*r. 
"оrодiння 

державною мовою

Професiйна компетентнlсть

iння державною мовою

компоненти вимоги

сне виконанIш поставлених

,Т кооOдинацii з 1нrrrими
DL|LLлIл-- - L

прийнятгя змtн

ГИпо"rд9д!",9ILистiснi компетенцu

Професiйнi знання

Комгtоненти вимоги {]

HaHHlI законодавства

""""ййцi^rrьного 
законодавства,

пов'язане iз завданнями та

нструкчii (положення про

;труктурний гriдр оздiл)

Керiвник апарату райдержадмiнiстраuii
любов Височанська

роботи


