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КДМ, ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВ НД ДДМIНI СТРДЦUI

розп ОР ЯДЖЕННЯ
м. Каtrл'янка-Бузька

Про оzолоlцення конкурсу
зайняmmя посаdu провiOноzо

сп ецiалiсmа вiddiлу dокуменmообizу,

Ilерший засryпник гол

районноi державноi адпriн

конmролю mа розzляdу звернень

районноizромаdян апаро,пlу
d epltcaB но i аdмiнiсmрацii

+

Вiдповiдно до ст.ст. \g-25 Закону Украiни кПро державну службу>,

постанови кабiнету MiHicTpiB украiни вiд 25.0з.20|6 Jф246 <про затверджен}iя

ПорядкУ проведеНня конкУрсу на зайняття посад державноТ служби>:

1. оголосити конкур с на зайняття посади провiдного спецiа,гriста вiддiлу

документообiry, контролю та розгляду звернень громадян апарату Кам'янка-

Бузiкоi районноТ державноi адмiнiстрацii"

2. затвердити умови проведеннrI конкурсу на зайняття поёади

лровiдного спецiалiста вiддi.lrу локументообiry, контролю та розгляду звернень

громадян апарату Кам'янка-Бузькоi районноf державноi адпtiнiстраriii згiдно з

додатком.

3. СекторУ роботи з персонаJIом апарату районноi дцержавrrоi

адмiнiстрацii (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiчiйrrому веб-

сайтi райоrrrrоi державноi адмiнiстрачii та перелачу у Мькрегiона,тьне

управлiння нацдержслужби у львiвськiй та закарrrатськiй облаотях l1аI{ого

розIIорядження та умов IIроведення конкурсу,

4. Контроль за виконанням ядження залийаю за собою,
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,,Щодаток
до розпорядженнrI голови

I

I

Б"", ";лат".,рац,
lt_
[нформацiя про cTpoKoBicтb чи

|безсrроковiсть призначеннlI на

Nп бilц у

умови
проведення конкурсу на зайняття посади категорiТ <<В>> -
провiдного спецiалiста вiддiлу документообiryо контролю

та розгляду звернень громадян апарату
Ка м' я н ка-Буз bKoi ра йон ноi держав ноi адмiнiстрацiТ

начення строкове

районноi держрвноi адмiнiстрацiТ
вiд n| , п,r,р#iцsа,9 20|7 року

пужбу> та Порядку проведення конкурсу
а зайняття посад держаtsнсi служби,

,rоarа*rо"оо Кабiнету:I
iHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.20iб JФ246 (iз
iнами), особа, яка бажае взяти участь у;

подас до конкурсноi Komlicii]

державноi адмiнiстрашii ,гакi
)

кчменl,и:

1) копiю lrаспорта |ромадянина Украiirи; 
]

) письмову заяву про участь у KoHKypci iз|

Цегелiк ло*уr."riu. п.об*rj"r- *"
участl в KoнKypcl, та строк 1х подання
i

iдповiдно до статгi 25 Закону Украiirи.вi1
\0.|2.2aI5 J\b889-VIII <Про лержавнt

ионно1

начен}UIм основних мотивiв для зайняття

до якоТ додаеться резюме у
iльнiй формi;

) плtсьмову зiulву, в якiй повiдомляс про теj

о до неТ не застосовуються заборони,|

наченi частиною третьою або четвертою

rтi 1 Закону Украши <Про очищенrlя]

Зага-пьнi умови
осадовi обов'язки

iuпuд"u, та надас згоду на проходження]

|перевiрки та оприлдrдrrення,вiдощqqqй
i

I

I

ведення контролю за виконанням]
]

cyMeHTiB; 
I

пiдготовка ЬqормdfuiИ про .ru,!
(онаншI контрольн"* до*уr.пri"; - 

]

i

i

роботазвихiдноюкореспонденцiею i

окJIад - 2649,00 грн., надбавка
poKiB, надбавка за ранг



тосовно неi вiдповiдно до зазначеног(
lakoнy або копiю довiдки встановлено
)орми про результати такоi перевiрки;

) копiю (копii) документа (документiв) прс
cBiry;

) оригiна-п посвiдчення атестацiТ щод(
iльного володiння державною мовою (l
азi поданнrI докумеrrгiв для участi )
oHKypci через €диний портtul BaKaHcii
ержавноi служби НАДС подаеться копiя
акого посвiдченl!я) а оригiнал обов'язковс

'являсться до прохо,

[гесryванrrя);
6) заповнену особову картку встановленого
зрiвка;

7) декларацiю особи, уповноваrкеноТ на
виконаннrI функцiИ держави або мiсчевог|
самоврядуваннrI, за 2016 piK. 

lСтрок подання документiв ,'rl
каJIендарних днiв з дня оприлюдненн{
iнформачii про проведеннlI конкурсу (ло|

18.00 год.09.||.20t7). 
l

Мiсце. час та дата початку проведеню{
конкурсу

ал засiдань Кам'янка-БузькоТ районн
ержавноТ адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузьк
ул.Неза;rежностi, 27, каб.28

1 год. 00 хв. 14.11 .20I'7,

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

Грабинська Надiя Михайлiвна,

тел. (03254)2З|65,

e-mail : kambuz_kadry@ukr.net.

Квалiфiкаl I1инl вимоги

1 OcBiTa ,ща ocBlTa ступенrI не нижче молодшог
калавра або бака;rавра

2, Щосвiд роботи Jез вимUr лU лUurrrлу IJUUUryr 
_

1
J. Володiння державною мовою 31льне володlння державною мовою

Професiйна (омпетентнiсть

Вимога компоненти вимоги

l Якiсне виконанIuI поставлених
}авдаЕь

вмiння працювати з iнформацiею

,) Командна робота та взасмодiя вмiння ефективноi координацiТ з iншими
1J. Сприйняття змiн приймати змiни та змiнюватисьздатнlсть
4. гехнiчнi вмiння вмiння використовувати комп'ютерне

обладнання та програмне забезпечення,
офiсну TexHiKy

ково
l!ЖеНН

ого



cTicHi компетенцii
HioTb до деталей

Вимога

Знання законодавства

iiHcTpyKuii (положення про

,струкryрний пiдроздiл)

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii

компоненти вимоги

Э"а"*, КооrЙrуцi'r' Vкраiни; законiв 
|

УкраiЪи кПро державну службу>; кПро 
]

запобiгання корупцii>, <Про Кабiнет i

MiHicTpiB Украiни>, <<Про центральнi j

органи виконавчоТ влади)), <Про

адмiнiстративнi послуги>, <<Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацiТ>, <Про зверненнrl

|ромадян)), <Про доступ до публiчноi
iнформацii>, <Про засади запобiгання та
протидii дискримiнацiТ в YKpaTHi>, кПро

Професiйнi знання

Автономноi
мiсцевих

забезпечення рiвних прав та можливостей 
i

жiнок i чоловiкiв>, Конвенцii про права 
|

осiб з iнва-tliднiстrо, Бюджетного кодексу 
l

наннJI спецiального законодавства, Знання постанови Кабiнеry MiHicrpiB
пов'язане iз завданнями та УкраiЪи вiд 30.11 .20Tt J\b1242 <Про

затвердженнJt ТиповоТ iнструкцiТ з

дiловодства у центраJIьних органах
виконавчоi влади, Радi MiHicTpiB

MicToM роботи державного
:ужбовця вiдпсtвiдно до посадовоi

Республiки Крим,
ах виконавчоi влади>

любов Височанська


