
yKPAiHA

кАм, янкА_БузькА рдйоннд дЕржАвнА Ад4IнI с трАцuI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
rЗ,"uzСП"zr *'lff. калr,янка-Бузька *"f5//2/,O3,2/

Про оzолоIuення Koшl{ypcy на
зайняmmя посаDu провidноzо
спецiа"riсmа вiddiлу правово?о
забезпечення, взаемоdii з право-
охор о н н uл. u орzалtалr ll, оборо rtHoi| ttla
лtобiлiзсtцiйноi робоmu, запобizання
mu вuявлення корупцii апараmу
р о lio tt Hoi d ернсав Hoi аdмiнiсmрацii

Вiдповiдно до ст.ст. |9-25 Закону УкраiЪи uПро державну службу>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.20lб j\b246 <Про затвердженнrI
ГIорядку проведення конкурсу на зайняття посад державноТ служби>:

l. Оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiа_гriста вiддiлУ
правового забезпечення, взаемодiТ з правоохоронними органами, обороннОi Та

мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлення корупцiТ апаратУ КаМ'ЯНКа-

Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади
провiдного спецiа_пiста вiддiлу правового забезпечення, взаемодiт з

правоохоронними органами, обороннот та мобiлiзацiйнот роботи, запобiгання та

виявлення корупцiiЪпарату Камiянка-Бузькоi районноТ державноТ адшriнiстрЬцiТ

згiдно з додатком.

3. Сектору роботи з персон€tJIом апарату районноi дер;кавноТ

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

саит1 раио}Iно1 державноi адмiнiстрацii та передачу. у Мiжрегiоналъlrе

управлiння Нацдержслужб" У Львiвськiй та Закарпатськiй об.ilастях даного

розпорядження та умов проведення конкурсу.

4. i{ .онанням рOзпорядження з€lJIишаю за собоiо,

ff.Тgццц
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fulhцdмр

Голова I}.I.Кирл,lлич



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районноi державноi адмiнiiстрацii
вlд 1Э_цZ42,/а9z/q с_20 l 7 poKv
xn@v ' J

умови
проведеЦня конкУрсу на зайняття посади категорiI ((В>> -

провiднОго спецiалiста вiддiлу правового забезпечення, взасмодii з
правооХоронниМи органами, оборонноI та мобiлiзацiйноi роботи,

запобiгання та виявлення корупцii апараry
Кам'янКа-БузькОТ районНоТ державноi адмiнiстра цii

Загаrrьнi умови
осадовi обов'язки

равову експертизу проектiв розпоряджень,]
iшень, наказiв, iнших нормативних aKTiB,]

)давчих aKTiB;

- оформляс документи щодо встаIlовлення
нсiI за особливi заслуги перед УкраТною.

протоколи засiдань робочоТ групи;

гIроводить прийом |ромадян;

здiйснюс пiдготовку та ресстрацiюl
вних aKTiB, якi скеровуються длЯ

цii в органи юс,гицii;

здiйснюе роботу, пов'язану
чно-правовою допомогою щодо
eHHlI нарад, засiдань КолегiТ районноi1
lноi адмiнiстрацii та комiсiй; нйае

,льтацii з правових питань, готус
'яснення дiючого законодавства;

здiйснюе роботу, пов'язану iз розглядом1
в та скарг громадян, бере участь у роботi,

.омiсiй, робочих груп.

осадовий окJIад - 2649,00

lз

працi

угу poKiB, надбавка за
надбавка за
.ЩеРЖ&ВНОГОl

|рн,,
ранг

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи

]безстроковiсть призначеншI на посаду

,ГIерелiк документiв, необхiдних для
Участl в KoнKypcl, та строк lx подання
]

ризначення безстрокове

вiдно до cTaTTi 25 Закону УкраiЪи вiд
M889-VIII кПро державну

оfIлати

|0.I2.20l5
,. проведення кондш9уl



iсце, час та дата IIочатку проведеннlI
,онкурсу

рiзвище, iм'я та по батьковi, номер

зайняття посад державноТ служби,
твердженого постановою Кабiнеryr
iHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.2016 Nэ246 (iзl
iнами), особа, яка бажае взяти участь у

:oHKypci, подас до конкурсноi KoMicii
,айонноi державноi адмiнiстрацiт Taki]

кументи:

1) копiю паспорта |ромадянина УкраТни;

) письмову з€uIву про участь у KoнKypci iз
iшначенням основних мотивiв для зайняттяi
осади, до якоi додаеться резюме yi

овiльнiй формi; 
i

) письмову заяву, в якiй повiдомля€ про те,1

до неТ не застосовуються заборони,
наченi частиною третьою або четвертою]
ггi 1 Закону УкраiЪи uПро очищенЙ

)), та надае згоду на проходженн{
iрки та оприлюдненшI вiдомостеЙ.]

]но Hei вiдповiдно до зазначеногоi
кону або копiю довiдщи встановленоi]

ми про результати такоi перевiрки,, *

) копiю (копii) документа (документiв) про

оригiнал посвiдчення атестацii щодоi
ьного володiння державною мовою (yl

i подання документiв для учаотi у]
Kypci через €диний портilJI вакансiй

,ржавноТ служби НАДС подаеться копiЯ
кого посвiдчення, а оригiнал обов'язковоi

,ред'являеться до проходженнд

встановленог0

вання);

заповнену особову картку
)

) декларацiю особи, уповновilкеноi n на]

KoHaHHjI функцiй держави або мiсцевого
оврядування, за 2016 piK.

ендарних днiв з дня оприлюднення]
ацiТ про проведення конкурсу (доi

1 8.00 rод. 29.| |.20ll7).

oi
ержавноi адмiнiстрацiТ, м.Кам'янка-Бузька.]
,л.Незалежностi, 27, каб.28

1 1 год. 00 хв. 05.|2.20l'7 ,

рабинськ а Надiя Михайлiвна,
елефону та адреса електронноТ пошти (0з254\2зl65,

особи, яка надае додаткову iнформацiю з
-mail : karnbur,_kadry@ukr.net.



нь проведеншI конкурсу

вiд роботи

,aк€ulaBpa або- бакалавра галузi знань
Право>

вимог до досвiду роботи

Вимоги до компетентностi

одiння державною мовою

Вимога компоненти вимоги i

1 якiсне виконаннrI поставлених
завдань

Командна робота та взасмолiя

вмiння працювати з iнформuца.ц
вмiння надавати пропозицii, ix

вмiння ефективноТ коорд""uцiЪ i"шими
2.

3. ulц)ииняття змlн здатнiсть приймати змiни та змiнюватись
4. r ехнlчнl BMIHIUI вмlншI використовувати комп'ютерне

обладнання -га програмryе забезпечення.
офiсну TexHiKy ;Ё

5. Особистiснi компетенцiТ . _вIдповlдальнlсть:
наполегливiсть

Професiйнi знання

Вимога

aHIUI законодавства

ння спецi€Lльного законодавства,
пов'язане iз завданнями та

icToM роботи державного
ужбовця вiдповiдно до посадовоТ

нструкцiТ (положення про
ктурний пiдроздiл)

компоненти вимоги

Знання: Конституцii УкраiЪи; законiвi
1 
УкраТни uПро державну службу>; пПро
запобiгання корупцii>, <Про Кабiнет i

MiHicTpiB УкраiЪи>, кПро центральнi
органи виконавчоi влади)), кПро i

адмiнiстративнi послуги)), <Про мiсцевi 
l

державнi адмiнiстрuцiiu, <Про-.".рr.""" 
]

|ромадян)), <Про доступ до гryблiчноi i

iнформацii>, кПро засади запобiгання "та
протидii дискримiнацiТ в УкраiЪi>. кПро 

]

забезпечення рiвних прав та можливостей 
]

жiнок i чоловiкiв>, Конвенцii .rро npuuu
осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу
УкраiЪи та Податкового кодексу УкраiЪи 

]

Знання Земельного кодексу Украiни ]

Любов Вис_очанська.

i

]

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii

Кваriфiкацiйнi вимоги
l OcBiTa

2.


