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укрдiнд
кАм, янкА-Бузькд рдйоннА шржАвнА Ад4IнI с трАrця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про о2оло.аення конкурсу на
зайняmmя посаdu провidноzо
спецiалiсmа вiddiлу правовоzо
забезпечення, взаемоdit з право-
охоронн uлru орzан(иru, оборонноi mа
лtобiлiзацiйноi робоmu, запобizання
mа вuявлення корупцll апараmу

р а йо нн oi d ер ж авн oi аdлоiнiсmр а цii

Вiдповiдно до cT.cT.I9-25 Закону УкраiЪи кПро державну службу>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0З.2016 Ns246 <Про затВерДЖеННЯ

Порядку проведеннrI конкурсу на зайняття посад державноТ служби>:

1. оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiалiста вlддlлу
правового забезпечення, взаемодiт з правоохоронними органами, оборонноi та

мобiлiзацiйнот роботи, запобiгання та виявлення корупцii апараry Кам'янка-
БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади

провiдного спецiа-rriста вiддiлу правового забезпечення, взасмодii з

правоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та

виrIвлення корупцiiЪпарату КамЪнка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрЬцii,

що додаються.

З. Сектору роботи з персон€tJIом апарату районнот державнот

адмiнiстрацii (ii.Грuб""."*u) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-

сайтi районнот l.p*u""oi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiона,пьнс)

у.rрu"пi"ня Нацдержслужб" у Львiвськiй та ЗакарпатсьКiЙ ОбЛаСТЯХ ДаНОГО

розпорядження та умов проведення конкурсу.

4.к нанням розпорядженнr{ з€UIишаю за собою,

6:tТgч

#lз.gt:Э-ФЩfiд#

Голова В.I.Кирилич



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноi державноТ адмiнiстрацii
2017 року

7
умови

проведення конкурсу на зайняття посади категорiТ <<В>> -
провiдного спецiалiста вИдiлу правового забезпечення, взасмодiТ з

правоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи,
запобiгання та виявлення корупцiI апараry

Кам О янка-Бузькоi район Hoi деря(авноi адмiнiстра цiТ

Загальнi умови

Bi обов'язки здiйснюс пiдготовку, редагування il

Ns

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

Io подаються на пiдпис-головi районноr]
оТ адмiнiстрацii; ;{

здiйснюе контроль за надходже"""пл
аконодавчих aKTiB;

оформляе докумеIIти щодо встановленЕя
Hcii за особливi заслуги перед Украiною,
)де протоколи засiдань робочоТ групи;

проводить приЙом громадян; 
i

I

здiйснюс пiдготовку та реестрацlюiздiйснюс пiдготовку та реестрацlюi
рмативних aKTiB, якi скеровуються 4л4
сстрацiТ в органи rостицii; l

здiйснюе роботу, пов'язану iз
)тодично-правовою доIrомогою щодо
оведеннrI нарад, засiдань КолегiТ районноi
ржавноi адмiнiстрацii та комiсiй; rтада9

нсультацii з правових питань, готуq

вних aKTiB, якi скеровуються дл
ii в органи rостицii;

здiйснюе роботу, пов'язану l
правовою доIrомогою щ

вий оклад - 2649,0а
слуry poKiB, надбавка за

жбовця

'яснення дiючого законодавства;

здiйснюе робоry, пов'язану iз розглядом
[в та скарг громадян, бере участь у роботi
мiсiй, робочих груп.

грн.. rrалбilвка зi_l

ранг дер7кавноl,с)

L

l

ерелiк документiв, необхiдних дJuI 1дповlдно

ризначенrrя безстрокове

до cTaTTi 25
Jt889-VIII|0,т2.20|5

мови оплати працi

нформацiя про cTpoKoBicTb чи
KoBicTb призначен}uI на посаду

acTi в KoHKypci, та строк ik подання
>таП

УкраТни Bi;l

державrl_у



зайняття посад державноТ служби
дженого постановою Кабi

iHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0З.20116 J$246 (i
мiнами), особа, яка бажае взяти участь
oHKypci, подас до конкурсноi KoMicil

ноi державноТ адмiнiстрацiТ так

) письмову зiulву, в якiй повiдомляе про те,
о до неТ не застосовуються заборони,

наченi частиною третьою або четвертоФ
aTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищенн

)), та надас згоду на проходженн
ipK" та оприлюдненнrI вiдомостей
,вно Hei вiдповiдно до зазначеного
ty або копiю довiziки встановленоi]
и про результати такоi перевiрки; -

) копiю (копii) документа (документiв) про1

азi подання докумеrrгiв для участi у]

,oHKypci через единий портал вакансiй
ержавноi служби НАДС подасться копiя]

акого посвiдчену!я) а оригiнаrr обов'язково

ред'являсться до проходженъ4

врядуваннrл, за 2016 piK.

l

ндарних днiв з дня оприлюднення
нформацii про проведення конкурсу (доl

ержавноТ адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузьк
л.Незалежностi, 27, каб.28

1 1 год. 00 хв. 03.01.20l8,

рабинська Надiя Михайлiвна,

(0з254)2з|65,

BiTy; 
l

cBlTy; 
l

) оригiнал посвiдчення атестацiТ щодо
iльного володiння державною мовою (у

1сце, час та дата початку проведення

ще, iм'я та по батьковi, номер
ефону та адреса електронноi пошти

, яка надае додаткову iнформацiю з
mail : kambuz_kadry@ukr.net.

) копiю паспорта громадянина УкраiЪr, 
. . i

) письмову заJIву про участь у KoHKypoi iз
ям основних мотивiв для зайнятт,{

до якоТ додасться резюме у
а--_ _:_

]

) заповнену особову картку встановленогd

декларацiю особи, уповноваженоЁ "u]
онання функцiй держави або мiсцевого'

8.00 год. 27.|2.2011).

засiдань Кам'янка-Бузькоi



питань проведеннlI конкурсу

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 CcBiTa вища освlта ступешI не ни)кче молодшогс
бака-павра або бака;lавра галузi знанt
кПраво>

2. Цосвiд роботи без вимог до досвiду роботи
1J. Володiння державною мовою iльне володiння державною мовою

Вимоги до компетентшостi

Вимога компоненти вимоги

1 Якiсне Ёиконання поставлених
]авдань

вмiння працювати з iнформацiсю;
вмiння надавати пропозицiТ, ik
арryментувати та прозентувати

2, Командна робота та взасмодiя вмiння ефективноТ координацii з iншими
J. приинrIття змlн здатнiсть приймати змiни та змiнюватись
4. технiчнi вмiння вмiння використовувати комп'ютерне

обладнання та програN,{не забезпечення,
офiсну TexHiKy 1r

5, Ссобистiснi компетенцii

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1 3нання законодавства Знанrrя: Конституцii УкраiЪи; законiв
УкраiЪи <Про державну службу>; кПро
запобiгання корупцii)>, <Про Кабiнет
MiHicTpiB Украiни>, <Про централрнi
органи виконавчоi влади)), <Про
адмiнiстративнi [ослуги)), <Про мiсцевi
державнi адмiнiстрацiТ>, кПро звернення

lромадян), <Про доступ до публiчноТ
iнформацii>, <Про засади запобiганIц та
протидiТ дискримiнацiТ в УкраiЪi>, <Про

забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв>, КонвенцiТ про права

осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу
УкраiЪи та Податкового кодексу Украiни

2, 3нання спецiа.ltьного законодавства,
що пов'язане iз завданшIми та
змiстом роботи державного
элужбовця вiдповiдно до посадовоi
iнструкцiТ (положення про
этруктурний пiдр оздiл)

Знання Земельного кодексу Украiни

l


