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кдм,янкд-Бузькд рдЙоrп+д шрждвнд дд4IнIстрдrця

розп ОРЯДЖЕННЯ
м. Каrчr'янка-Бузька

Про оzолоluення KoHl{ypcy на
зайняmmя посаdа провidноzо
спецiалiсmа вiddiлу dоtЕменmообizу,
конmролю mа розшяdу звернень
zромаOян апараmу районноi
d ер uс а в н oi adMiHi с mр а цii

ф

Вiдповiдно до ст.ст. \g-25 Закону УкраiЪи <Про державну службу>,

постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 25.0з.20|6 J\ъ246 <Про затвердження

ПорядкУ проведеНнrI конкУрсу на зайняття посад державноi служби>>:

1. оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiалiста вiддiлу

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

БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii,
Ь 2. ЗатвеРдитИ умови проведення конкурсу на зайняття посади категорiТ

(В)> - провiдного спецiалiста вiддiлУ локументообiry, контролIо та розгляДу

зверненЬ громадян апарату Кам'янкаjБуз"*оi районноi державноi адмiнiстрацiТ,

що додаються.

з. Сектору роботи з персонЕlJIом апарату районнот державноi

адмiнiстРацii (Н.Граб""с"кu1 забезпечити оприлюднення на офiцiйному леб-

сайтi районнот державноi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiон€Lпьне

у.rрu"пЬня Нацд.р*.пу*б, у Львiвськiй та Закарпатськiй областях даного

розпорядження та умов проведення конкурсу,

4, Контрол}щКконанням розпорядженн,I з€шишаю за собою,ffiW
Голова

В.I.Кирилич



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноТ державноТ адмiнiстрацii
вiд О3 U Щtf 2018 рокуNпW

умови
проведення конкурсу на зайняття посади категорiТ <<В>> -

провiдного спецiалiста вiддiлу докумецтообiry,
контролю та розгляду звернень громадян апарату

Кам' янка-Бузькоi ра йон ноТ державноI адмiнiстра цii

Загаrrьнi умови
- робота з вхiдною та

веденнrI контролю за
MeHTiB;

пiдготовка iнформафй про стан
контрольних документiв ;

приймання та передача документlв
и електронного зв'язку,

робота з автоматизованими системами
ного документообiry

72З,00 грн. (посадовий окJIац, надбавка
надбавкаг державного сJryжбовця),

ry poкlB

значеЕнlI строкове

iдповiдно до cTaTTi 25 Закону УкраiЪи в

l0.1,2.20|5 Ns889-VIII <Про державн
> та Порядку проведення конкурс

зайнятгя посад державноТ служби
ого постановою Кабiнеry

iHicTpiB
iнами), особа, яка бажае взяти участь у

пода€ до конкурсноi KoMici!

державноi адмiнiстрацii TaKil

1) копiю паспорта |ромадянина УкраiЪи;

виконання]\,l

заJlву про участь у KoнKypcl lз

основних мотивiв для зайняттц
якоi дода€ться резюме у

Kypci,

) письмову
енням

до
овiльнiй формi;

) письмову зiulву, в якiй повiдомляе про те.
11Ц:

осадовi обов'язки

мови оплати працi

нформацiя про cTpoKoBicTb чи
oBicTb призначенIuI на посаду

к документiв, необхiдних дJuI
в KoнKypci, та строк ik подання

до Hei не застосов



визначенi частиною третьою або четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищеннJt
влади)>, та надае згоду на проходженняi
перевiрки та оприлюднення вiдомостеfr
стосовно неТ вiдповiдно до зазначеного]
Закону або копiю довiдки встановленоr'i

форми про результати такоТ перевiрки;

4) копiю (копii) документа (документiв) проi
ocBiTy; 

]

5) оригiнаrr посвiдчення атестацiТ ,лол{
вiльного володiння державною мовою (у]

разi поданшI документiв для участi ;
KoHKypci через единий портЕtп вакансiЩ
цержавноi служби НАДС подаеться копid
.u*o.o посвiдчення, а оригiнаrr обов'язково]
пред'являеться до проходженн.{
гестування); 

i

5) заповнену особову картку u.ru"o"n""o.{
}разка;

7) декларацiю особи, f,hовноваженоТ на]

}иконанIuI функцiй держави або мiсчевого]
)амоврядуваннrI, за2017 piK. 

I

Jтрок поданнrI документiв 15]

GuIендарних днiв з дня оприлюдненн{
нформацii про проведеннrI конкурсу (дQ

L7.00 год. 19.01.201S). 
i

Иiсце, час та дата початку проведення
конкурсу

Lп засiдань Кам'янка-Бузькоi районно
ержавноi адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузька
ул.Незалежностi, 2'l, каб.28

1 год. 00 хв. 24.0|.2018,

Прiзвище, iм'я та по батьковi, номер
гелефону та адреса електронноI пошти
эсоби, яка надас додаткову iнформацiю з
гIитань проведеншI конкурсу

рабиноька Надiя Михайлiвна,

ел. (03254)23165,

-mail: kambuz_kadry@ukr.net. т
]

l

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 Эсвiта ища ocBiTa ступенrI не нижче молодш
акалавра або бака-павра

2. Щосвiд роботи вимог до досвiду роботи

3. Володiння державною мовою ьне володlннrl державною мовою 
i

Вимоги до компетеrrгностi

Вимога компоненти вимоги

1 Якiсне виконанI]uI поставлених
завдань

вмiння працювати з iнформацiсю

2, Командна робота та взаемодiя вмiння ефективноТ *оордццедЦlЦ*ц**

7/



3. прииняття змlн здатнiсть гIриЙмати змiни та змiнюватись
4, гехнiчнi вмiння вмiння використовувати комп'ютерне

обладнання та програмЕе забезпечення,
офiсну TexHiKy

5. Эсобистiснi компетенцii вiдповiдальнiсть;
уважнiсть до детаrrей

1инl знаннrI

Вимога компоненти вимоги

1. 3нання законодавства Знання: КонстиryчiТ Украiни; законiв
Украiни <Про державну службу>; <Про

запобiгання корупцii>, <Про Кабiнет
MiHicTpiB Украihш, <Про центральнi
органи виконавчоi влади), <Про

адмiнiстративнi послуги)), uПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацii>, <Про зверненнlI

|ромадян), <Про доступ до гryблiчноi
iнформацii>, <Про засади запобiганнrl та
протидiТ дискримiнацiТ в УкраiЪi>, <Про

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

осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу
Украiни та Податкового кодексу Украiни

2. Знання спецiального законодавства,
що пов'язане iз завданнrIми та
змiстом роботи державного
службовця вiдповiдно до посадовоi
iнструкчii (положення про
структурний пiдроздiл)

Знання постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украihи вiд 30.11 .201't Ns|242 uПро
затвердженнrI ТиповоТ iнструкцii з

дiловодства у центр€Lльних органах
виконавчоТ влади, Радi MiHicTpiB

АвтономноТ Республiки Кри.м,

мiсцевих органах викоЕавчоi' влади>

Керiвник апарату райдержадмiпiстрацiТ любов Височанськ*
/"ф

Професi

(

\/


