
yKPAiHA
кАм,янкА-БузькА рдЙошrд шржАв}IА Ад4IнI с трАцUI

розпоря джЕння
м. Кам'янка-Бузька N" t; /3 /а; -с 3/// 7

Про оzололаення конкурсу на
зайняmmя посаdu провidноzо
спецiалiсmа вiddiлу аzро-
промuсловоzо ршвumlч районноi
d ер lrc а в н o't adM i н ic mр а цi'i

ф
Вiдповiдно до ст.ст. |9-25 Закону УкраiЪи пПро державну службу>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25,0з.20|6 J\ъ24б пПро затверджеFlня
Порядку проведеннrI конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. ОГОЛОСити конкурс на зайняття посади провiдного спецiаrriста вiддiлу
аГРОПРоМислового розвитку Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi
адмiнiстраuiТ.

2. Затвердити )rмови проведення конкурсу на зайняття посади
ПРОВiДНОгО спецiаrriста вiддiлу агропромислового розвитку Кам'янка-Бузькоi
районноi державноi адмiнiстрацii згiдно з додатком.

З. Сектору роботи з персон€Llrом апарату районноi лержавноТ
аДМiнiстрацii (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-
СаЙтi районноi державноi адмiнiстрацii та передачу у МiжрегiонаJIьIIе
Управлiння Нацдержслужби у Львiвсъкiй та Закарпатськiй областях даного
розпорядження та умов проведення конкурсу.

4. Ко виконанням розпорядженнrI з€Lпишаю за собою.

Голов В.I.Кирил1-1ч

*
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- розробленнlI заходiв iз запобiгаrrняi

u"робrrrrо.о травматизму, професiйних]

ворювань, аварiй та пожеж;

координацiя роботи керiвникiв та
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нформацiя про cTpoKoBicтb чи ,ризначення безстрокове
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KoHKypci, подае до конкурсноi KoMicii]

районноТ державноТ адмiнiстрацii TaKii

цокументи:
]

1) копiю паспорта громадянина УкраiЪи; 
I

2) письмову зiulву про участь у KoнKypci iз]

зазначеннjIм основних мотивiв лля зайнятгi
посади, до якоi додасться резюме )4

цовiльнiй формi;
3) письмову зiulву, в якiй повiдомля.,rро,.,i
lцо до неi не застосовуються заборони,|
визначенi частиною третьою або четвертоюl

;це, час та дата початку проведенш{
курсу

i l Закону УкраiЪи <Про очищ
), та надас згоду на IIроходженн
iрки та оприлюдненнlI вiдомосте

uno.o посвiдченшI, а оригiна-ll обов'язков{
ред'являсться до проходження|
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) дешарацiю особи, уповноваженоt HQ

"по"u"Й функцiй держави або мiсцевогd
BaH}uI, за2016 piK.

ендарних днlв з дня оприлюднен
нформацii про проведеннrI конкурсу (д

1 8.00 год. 15. 1 1.2017).

засiдань Кам'янка-Бузькоi районно'
ержавноi адмiнiстрацiТ, м.Кам'янка-Бузь

i

i) заповнену оообову картку встановленогQ

разка; ..l

lул.Неза.llежностi, 2'7, каб,28

11 т,од. 00 хв. 20.||.2017,

рiзвище, iм'я та по батьковi, номер рабинська Надiя Михайлiвна,
та адреса електронноi пошти (0з254)2з\65,

яка Еадас додаткову iнформацiю з

итань проведення конкурсу
mail : kambuz_kadry@ukr.net.

або копiю довiдки
про результати TaKoi перевiрки; ,,

) копiю (копii) документа (документiв)
,

володiння державною мовою
поданшI документiв для участi
pci через единий порт€rл вакан
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Ква;riфiкацiйнi вимоги

дiння державною мовою

Вимога

Вимога

1. нання законодавства

2. нання спецiального законодавства.
пов'язане iз завданнями та

icToM роботи державного
ужбовця вiдповiдно до посадовоТ

нструкчii (положення про
кryрний пiдроздiл)

ща ooBiTa сTyпetul не
або бакалавра

вимог до лосвiду роботи

ьЕе володiння державною мовою

Професiйна компетентнiсть

компоненти вимоги

вмiння працювати з iнформацiею

Професiйнi знання

компоненти вимоги

Знання: Конституltii Украiни; законiв

УкраТни <Про державну службу); <Про

зашобiгання корупцiТ>, <Про Кабiнет
MiHicTpiB УкраiЪи>, кПро центральнi
органи виконавчоi влади)), кПро
адмiнiстративнi послуги)), <Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>, кпро звернен}ul

|ромадян), <Про доступ до гryблiчноi

iнформацii>, <Про засади запобiгання та

протидiТ дискримiнацiТ в YKpaiHi>, <Про

забезпеченrrя рiвних прав та можJIивостей
жiнок i чоловiкiв>, Конвенцii про права

осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного коде_ксу

УкраiЪи та Податкового кодексу УкраТни

Знання Закону УкраiЪи
сiльськогосподарський перепис>

кП

KicHe виконання поставлених

вмiння ефективноi коорлинацii з iншимиомандна робота та взасмодiя
здатнiсть приймати змiни та змiнюватись}UIття змlн
вмiння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,

ехнlчнl вмlннll

вiдповiдальнiстьистiснi компетенцii

Керiвпик апарату райдержадмiнiстрацii любов Височанська

1 Эсвiта

2. Щосвiд роботи

3.

1.

2,
1J.
4.

5.


