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IIpo oro.nouenufl (oHr(ypcy

Ha BaKaHTHy rrocagy
rreprnoro gacryrrnr{Ka ro.nonn Jlro6aurigcrroi
paft

onroi qepxanuoi aguinicrpaqii

Bi4noni4uo.qo crarri 6 3arony Yrpainu "IIpo tricqeni 4epNatHi agnrinicrpaqii", crarri
22, uacruwu nepruoi crami 23 Saxony Vxpaihr.r "flpo lepxaany cnyx6y", rocraHoBlr Kagiuery
IVlinicrpin Yxpaihu nis25 6epeznx2016 pory Jt246 "IIpo sarnep4xenux floprAKy rpoBe.qeuns
I(oHK)?cy ua gafrustrs. nocaA .qepxaBHoi cnyx6u", y sn'r:ry s Harsuicro saraHrnoi [ocaArr B
JLo6aruiocrroi pafi onuoi gepxa"enoi aprinicrpaqii:

1. Qro:rocurra KoHKypc na safiHsrrs saxaurxoi necagr.I rreprrJoro

3acryrrtrr4Ka roJroBr4

Jfto6aruincrroi paftonnoi ,qepNalnoi a4rrliuicrpauii ra 3arBepArrrrr yuoru ftoro npoBeAeHHt
(AoAarorrcs).

2. 3arneppuru
rrpoBeAeHuf, KoHKypcy ua sanilqenux naxaHrHoi noca,qfi repluoro
3acrynHrrxa ronoefi Jlro6auircrroi
paft onnoi 4epxalsoi aAuinicrpauii (aoaarorrcr).
'MoBr,r

3.

3a6e:ne.ruru nprafiou 4oltylrteurir na galriulennr saKaHruoi flocaAr{ nporrroM
15 xa,ren4apuux 4rin s 4nx ny6nixaqii posnopr4xeHur npo oroJrorrreuur KoHK)?cy.

4.

3 rrrdraHr ynpan:rinnr nepcoHanoM arrpatry Jfto6auincrxoi paftonnoi
(Xicuaryndua M.C.) nNraru neo6xiAnrax saxo4in ulo4o rrpoBe.{eHHt
a4rr,rinicrpaqii
4epxannoi
qrrHHnM
3aKoHoAnBcrBoM Vxpainra, ra6esnequru onplfiroAueHHt
.f;onrypcy sriAuo is
oroJIoIrIeHHt rlpo rpoBeleHHt KoHKypcy ua ooiqifiuouy ne6-cafiri Jfto6arJrincrxoi paftonnoi
4epxanuoi a4Irainicrpaqii ra noni4olrnenm Mixperioua;rruoro ynparniunx Haqgepxcnyx6ra n
Qgecsxift, Muroraiscrrift ra Xepcoucrxifi o6lacrrx, AsroHoN{Hoi pecny6niqi Kplrrrl ra
M. Cesacronori B ycrar{oBJreHoMy [oprAKy.
Biaailry

5. Konrponr sa u,rKoHaHHrM po3[oprAxeHHf, 3aJrr4ruaro sa co6oro.

Io.nona pafiounoi
gepxarnoi a4uinicrpaqii

T,A. Craupoecrxa

"КОПІЯ"
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
02.08.2016 №359/Ад-2016
УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади першого заступника голови
Любашівської районної державної адміністрації Одеської області
(66502, смт. Любашівка, вул. Софіївська, 97)
Посадові обов’язки

Загальні умови
Виконання
обов'язків
голови
районної
державної адміністрації на період його
відсутності,
координування
діяльності
заступника голови та керівника апарату,
керівників структурних підрозділів районної
державної
адміністрації,
забезпечення
реалізації на території району правової,
організаційної та іншої діяльності апарату
районної державної адміністрації. повноважень
в
галузі
містобудування,
житловокомунального
господарства,
побутового,
торгівельного обслуговування, транспорту і
зв’язку (в частині будівництва), в галузі
використання та охорони земель, природних
ресурсів і охорони довкілля, повноважень в
галузі науки, освіти, культури, фізичної
культури та спорту, материнства, сім’ї та
молоді. Здійснення державного контролю з
використання та охорони земель, лісів, надр,
води, атмосферного повітря, рослинного і
тваринного
світу
та
інших природних
ресурсів, охороною
пам'яток
історії
та
культури,
збереженням житлового фонду;
додержанням законодавства з питань науки,
мови, реклами, освіти, культури, охорони
здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї,
молоді
та
дітей, соціального захисту
населення, фізичної культури і спорту;
додержанням
санітарних і ветеринарних
правил,
збиранням, утилізацією
і
захороненням промислових, побутових та
інших
відходів,
додержанням
правил
благоустрою.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7754 грн., інші виплати
відповідно до Закону України "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

Дата, час і місце проведення конкурсу

посади державної служби, до якої додається
резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що
до
неї
не
застосовуються
заборони,
третьою або
четвервизначені частиною
тою статті 1 Закону України "Про очищення
влади", та надає згоду на проходження
перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
або копія довідки встановленої форми про
результати такої перевірки.
4. Копія (копії) документа (документів) про
освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого
зразка(форма П2-ДС).
6. Декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2015 рік.
Строк подання документів – 15 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу. Документи приймаються
за адресою:
м. Одеса, проспект Шевченка, 4,
каб. 302 до 18.00 17 серпня 2016 року
Конкурс буде проведений 23 серпня 2016 року
о 10.00 за адресою: м. Одеса, проспект
Шевченка, 4, каб. 531

Прізвище, ім’я та по батькові, номер
Омельченко Анастасія Михайлівна,
телефону та адреса електронної пошти тел. (048) 71-89-663,
особи, яка надає додаткову інформацію aomelchenko@odessa.gov.ua
з питань проведення конкурсу
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Вища освіта за ступенем магістра

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не
менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

1.

Освіта

2.

Знання законодавства

Спеціальні вимоги
Вища освіта за ступенем магістра
Конституція України;
Закон
України
"Про
місцеві
державні
адміністрації"; Закон України "Про місцеве
самоврядування в Україні";
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про запобігання корупції";
Закон
України
"Про
очищення
влади";
законодавство в сфері житлово-комунального
господарства, з питань науки, мови, реклами,

освіти, культури, охорони здоров'я, материнства
та дитинства, сім'ї, молоді та дітей, соціального
захисту населення, фізичної культури і спорту,
додержання правил благоустрою, здійснення
децентралізації.
1) основи державного управління, правознавства,
соціально-економічного
прогнозування
та
планування, аналізу державної політики;
2) сучасні методи управління персоналом та
організацією основ правознавства, економіки;
3) загальні принципи формування місцевих
бюджетів та системи оподаткування, принципи
діяльності громадських об'єднань та політичних
партій, їх відносин з органами влади та органами
місцевого самоврядування.
Досвід роботи на керівних посадах на державній
службі,
службі
в
органах
місцевого
самоврядування, інших сферах управління не
менше одного року

3.

Професійні чи технічні знання

4.

Спеціальний досвід роботи

5.

Знання сучасних
інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з
інформаційно-пошуковими системами в мережі
Інтернет.
Знання
сучасних
технологій
з
електронного урядування.

6.

Особистісні якості

1) підтримка цінностей державної служби;
2) стиль та методи власної організаційноуправлінської діяльності і знаходження шляхів її
подальшого вдосконалення;
3) дипломатичність та гнучкість;
4) принциповість, рішучість і вимогливість при
прийнятті рішень;
5) наполегливість та відповідальність;
6) інноваційність та креативність, дипломатичність;
7) вміння працювати в стресових ситуаціях

______________________

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу діловодства
та контролю апарату
районної державної адміністрації
_________________ Н.В. Бобошко
"___" ____________ 2016 року

