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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА AД4IHI С ТРАlЦЯ

розпоря джЕння
U ,lu"/д tр/J /Iаи{ м. Ка*r'янка-Бузька

Про оzололцення конкурсу на
зайняmmл пьсаdu zоловноzо
спецiалiсmа з пumань захuсmу прав
dumана слусtсбu у справаж dimей
р а йо нн о i d ер мс ав н ot adMiHi сmр а цii

,Е

Вiдповiдно до ст.ст.19-25 Закону Украiни <Про державну службу.л>,
Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0З.201б Jф246 <Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади головного спецiалiста , п"ruЙ
ЗаХисТу прав дитини служби у справах дiтей Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноi адмiнiстрацii.

2. Затвердити умови проведенЕя конкурсу на зайняття посади категорii
(В> - головного спецiалiста з питань захисту прав дитини служби у справах
дiтей Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ, що додаються.

З. Сектору роботи з персон€Lllом апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацii (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-
сайтi районноi державноi адмiнiстрацii та передачу у Мiжрегiон€Lпьне

управлiння Нацдержслужбп у Львiвськiй та Закарпатськiй областях даIюго
розпорядження та умов проведеннrI конкурсу.

4. Контролъ розпорядженнrI зzLгIишаю за собою,

Голова В.I.Кирилич
#щm
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районноi державноТ адмiнiстрацii
Btl, {! U ШД 2018 рокуХпJЩ

умови
проведення копкурсу на зайняття посади категорiТ (<В>> -

ГОЛОВНОГО спецiалiста з питань захисту прав дитипи служби у справах дiтей
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii

Зага_llьнi умови
обов'язки - наданшI мiсцевим органам виконавчо'

ади, органам мiсцевого самоврядування
рисмствам, установам та органiзацiя

ix форм власностi, громадським]
rганiзацiям, громадянам пракгичноТ,]
lтодичноТ та консультацiйноi допомоги у|

рiшеннi питань соцiального за*".ry]гей; т 
l

]'iuб..rr..r""o здiйснення *o"*or,o- rJ
)держаннrIм законодавства *одч
rцiального захисту дiтей;
- пiдготовка iнформацiйно-аналir"чrr*]
I статистичних матерiалiв cTaHyi
lцiального захисту дiтей, запобiганн{
атячiй бездоглядностi та безприryльностi.i
мненню дiтьми правопорушень; 

]- веденЕя облiку дiтей, якi опинилися у|

кJIадних житт€вих обставинах 
]

I- робота у единiй iнформачiйно-i
rалiтичнiй системi <Щiти>; 

]

l- здiйснення оботеження житлово-l
]

обугових умов проживання дiтей, якii
пинились у скJIадних -житtсви{
бставинах; 

]

,ановах та органiзацiях ycix формi
tacHocTi;
- пiдготовка документiв про негайнd .n

дiбрання дLlтини, 
r

- здiйснення перевiрки стану виховноi1

та проведеншI профiлакгичноlj
на правову тематику у навчальнихi

- участь у проведеннi профiлактичних]

- здiйснення перевiрки, у ршi]
i, умов 

-робЪти 
працiвникiв,|

18 poKiB, на пiдприсмствах, d



l

- органiзацiя проведення засiлань|
оординацiйноi ради служби у оправах
iтей; 

]- ведення вхiдноi документацii та]

1iйснення контролю за виконанням
экчментiв. 

r -----

Умови оплати працi посадовий окJIад - 4100,00 грн., надбавка з€

висJryry poKiB, надбавка за ранг державногс
элужбовця

tнформацiя про cTpoKoBicTb чи
5езстроковiсть призначення Еа посаду

ення строкове

Перелiк документiв, необхiдних для
участi в KoнKypci, та строк ik подання

вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону УкраiЪи вiд
|0.1,2,201^5 J\b889-VIII <Про державну
службу> та Порядку проведеннrI конкурсу
на зайrrяття посад державноТ служби,
затвердженого постановою . Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.20Iб Ns246,
особа, яка бажас взяти участь у KoHKypci,
подас до KoHKypcHoi KoMiciT TaKi

документи:
1) копiю паспорта Iромадянина Украiни1
2) письмову зtulву про участь у KoHKypci iз
зазначеншIм основних мотивiв до
зайнятгя посади державноi служби, до
якоi додаеться резюме у довiльнiй формi;
3) письмову зiulву, в якiй повiдомля€, що
до неi не застосовуються заборони,
визначенi частиною третьою або

четвертою статгi 1 Закону УкраТни <Про

очищеннrI влади>, та нада€ згоду "на
проходженtul перевiрки та на

оприлюднення вiдомостей стосовно неТ

вiдповiдно до зiвначеного Закону або

копiю довiдки встановленоТ форми про

результати такоi перевiрки; t

4) копiю (копii) документа (документiв)

про ocBiry;
5) заповнену особову картку

встановленого зрttзка;
6) декларацiю особи, уповноваженоТ на

виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, за миЕулий piK

Строк поданшI документiв 15

кiшендарних днiв з дня оприлюднення

iнформачiТ про проведеншI конкурсу (до

17.00 год. 02.02.201 8).

.ur, .,*iд*" Кам'янка-Бузькоi районноТ

державноi адмiнiстрацiТ, м,Кам'янка-

Бузька, вул.Незалежностi, 27 , каб,28

11.о .

iсце, час та дата початку проведенrul
нкурсу



рiзвище, iм'я та по батьковi, номер
ефону та адреса електронноТ пошти

9 яка надае додаткову iнформацiю з
ь проведеннrI конкурсу

ня спецiitпьного законодавства,
пов'язане iз завданнями та

icToM роботи державIIого
вrц вiдповiдно до посадовоi

HcTpyKl_tiT (положення про
ий пiдроздiл)

Керiвник апарату райдержадмiпiстрацii

Грабинська Надiя Михайлiвна,
тел. (03254)2З165,
e-mail : kambuz,_kadry@ukr.net.

Квалiфiкацiйнi вимоги

вища освlта ступенlI не нижче молодшого
бакалавра або бакал
без вимог до досвiду роботи
вiльне володiння державною мовою

компоненти вимоги

компоненти вимоги

Знання: Констиryцii УкраiЪи; законiв
УкраiЪи <Про державIIу службу>; кПро
запобiганrrя корупцii>, <Про Кабiнет
MiHicTpiB УкраiЪи>, <Про центральнi
органи виконавчоi влади)), <Про
адмiнiстративнi послуги)), <Про мiсцевi
державнi адмiнiстрацiТ>, <Про звернення

|ромадян>, <Про доступ до публ_iчноТ

iнформацiТ>, <Про засади запобiгання та
протидiI дискримiнацii в УкраiЪi>, кПро
забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв>, Конвенцii про права
осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу
УкраiЪи та Податкового ко, УкраiЪи
Знання Сiмейного кодексу Украiни;
Знання Закону Уцраiни <Про охорону

дитинства>.

любов Височанська

освiд роботи

одiння державною мовою

Вимоги до компетентностi

виконання поставлених вмiння надавати пропозицii, ix
вати та пDезенryвати

омандна робота та взаемодiя вмiння ефективноi координацii з iншими
приинrIття змlн здатнiсть приймати змiни та змiнюватись
ехнiчнi вмiння вмiння використовувати комп'ютерне

обладнання та програщне забезпечення,
1сну TexHlKy

истiснi компетенцiТ вiдповiда-пьнiсть;
вмiнтrя працювати в стресових сиryацiях

Професiйнi знання

1. Эсвiта

2.

3.

Вимога

1.

2.

J.
4.

5.

Вимога

1. 3нання законодавства

2.


