vI{PAitlA
JIo6uiiucLx! p,iiornr rcDarunr urttstc' paurt

Oxc0,(oio6t,si

Ilpo oronoueHH' (osr\1pcy nn raitsr, rn
srxaHanol trocaar rorootro' o cneut!mcr, trrurrl
Mino6layu!Hsfl rr rpxircr'r._lt "!106,nIiB.L(oI
panoHnol,qePxaDHol uMiHio Pnuii
BinnoBilHo xo cmni 4rt 3Mony v(priHn npo Micucui nepxaDri snMuicrpauii
cre'; 17.22, 23 3a(oHy v(paiHn aix ll) l2.2ol5 pary N! 889_vl[ &o nepxaoHt cnvx6v

Dl,rdny sicroo]rFatsHt

I66auD,"ro oai{ro !p q'J' a 'rclrr
!i, v 06.. rr

.,;,

""^,...'

'

"

m rpxireN'lPt 'orosHo'o apxirerDPa
8 iJ \ '0qi) '{aqDhicro
s
' rr_'0
o'prrohr' 1p*aDro:
':r' o'rr'

HA(A3YIOl

LO ro.r ' o ip
Mioo6FlBNtrtra aplircMyp'r
rliriHin!rqii Olechkoi

o"o

IIo6.nrirtr'tui

orjnacri (!o!rro'

prjioHHoi

1iu!

8irij

r'p'(Brroi rlriHic'Iauil

rt)

'l."nroo"utn".nu*noronn'ro$ve

"!Mr)crc1ivKororyt'i-30(drcHlapHnrlniDIrH!

onFrn@jrHcHE iHQopMlui' rpo nponcneHlrt troHrypcv.

,1 Bi.udny r nnLxnl ynpxsliHH' I'eNorarox rnRpalr JlD6trtrriu'L'ioi Pan'rnoi lepxxuHor
drNiHicrpalii O,lecLNoi o6nicri (Can6rco{o I Nl
41. 3a6erclnrt onprnonHcnrt o'oJ.r!c H, nPo rpoBenenHB (oHkvpcv Hr oti'lifiHorv

ue6{diiri nF6ddirrNoi tdioHHoi,lct rDHoidliHc'FxuiiOicch(oioiilotir'nepexre!u6ofo

v. CeB.crononi F t$airoDnctroMv noftx(1.
utMor
4.2. Bx{rn;co5xiftsr raxoliN uoro nloBcieHHr xoHq,tc} v DilnoBirHocri '1o
qnHHorc rdkoHonaNrua YKPanrq
5.

ft

HrporB rR urKoHa.rrN uhoro Hdrsv raxrrrao

I{.pihsnK .n.PrrY lditonnol'
Acp^tr3troi

arnirrtcrlrnii

3i'060$

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
від 03. 05. 2018 року
№ 04/Кд-2018

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії "В" - головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури
Любашівської районної державної адміністрації Одеської області
(66502, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97)

Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Загальні умови
- Підготовка пропозицій до програм соціальноекономічного розвитку району та проектів районного
бюджету;
- розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань
житлово-комунального
господарства
та
розвитку
інфраструктури, ведення документації;
- вживання заходів щодо поліпшення стану житловокомунального
господарства
району
згідно
загальнодержавних та регіональних програм;
- моніторинг стану автомобільних доріг району та сфери
житлово-комунального.
Посадовий оклад - 4100 грн., інші виплати відповідно до
Закону України від 10.12.2015 року № 889-VІІІ "Про
державну службу".

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на
посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних
для участі в конкурсі, та строк їх
подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів щодо зайняття посади державної служби,
до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява передбачена частиною першою статті 6
Закону України "Про очищення влади" або копія довідки
встановленої форми про результат перевірки, видана
органом, в якому така перевірка проводилась.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння
державною мовою, затверджено Постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2017 № 301 "Про організацію
проведення атестації осіб, які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння державною
мовою".
6. Заповнена особова картка державного службовця
встановленого зразка відповідно до наказу Національного
агентства України з питань державної служби від
05.08.2016 року № 156.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за
2017 рік (у електронному вигляді на сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції).

Дата, час і місце проведення
конкурсу

Прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону та адреса
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу
1.
2.
3.

Термін подання документів - 30 календарних днів з дня
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на
веб-сайті Національного агентства України з питань
державної служби.
Документи приймаються за адресою: смт Любашівка,
вул. Софіївська, 97,
Любашівська районна державна
адміністрація Одеської області , І поверх, каб. № 12 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 по 14.00, до 01.06.2018 року.
Конкурс буде проведено 05.06.2018 року о 10.00 за адресою:
Любашівська районна державна адміністрація Одеської
області, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97, І поверх,
каб. № 12.
Сальченко Людмила Миколаївна, тел.(04864)2-11-42
E-mail:lyubashivka_rda@odessa.gov.ua
веб-сайт: http://lybashivka-rda.odessa.gov.ua

Освіта

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Не потребує.

Володіння державною
мовою

Вільне володіння державною мовою.
Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Комунікації та взаємодія

1) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
2) відкритість.

2.

Прийняття ефективних
рішень

1) вміння працювати із великим потоком інформації;
2) вміння вирішувати комплексні завдання.

3.

Командна робота

4.

Особисті компетенції

1) вміння працювати в команді;
2) вміння ефективної координації з іншими;
3) вміння надавати зворотній зв'язок.
1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей;
4) наполегливість.

5.

Якісне виконання
поставлених завдань

1) якісне виконання поставлених завдань;
2) підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей
державної служби.

6.

Технічні вміння

Володіння комп’ютером - рівень досвідченого користувача;
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Open
Office, Word, Excel, Power Point, Libre Office); навички
роботи з інформаційно - пошуковими системами в мережі
Інтернет; вміння використовувати комп'ютерне обладнання
та програмне забезпечення, використовувати офісну
техніку.
Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

2.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про запобігання корупції".
Знання спеціального
Закон України "Про регулювання містобудівної
законодавства, що
діяльності";
пов’язане із завданнями та Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
змістом роботи державного Законодавство України з питань охорони праці, правила
службовця відповідно до
техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці, правила
посадової інструкції
ділового етикету, загальні правила поведінки державного
(положення про
службовця та інші нормативні акти, які мають відношення
структурний підрозділ)
до виконання службових обов’язків.

