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IIpo nonropue oroJrortreurrff KoHKypcy Ha 3afinqrrs
raraurnoi nocaqu roJroBrroro cneqiaJicra BiF"rIiJry
regennn .{epxaBHoro peecrpy B116oprliB anapary
Jfto6amincmoi paft onnoi 4epxarnoi agruinicrpaqii
BiAnosiAno Ao crarri 39 3arony vrpainu "llpo nicqeni AepxaB'i aAMiHicrpaqii",
crarcfr 22,23, 30 3axony Yrpaiuu si[ 10.12.2015 pory No 889-VIII "llpo 4epNanny cryx6y",
nocraFronfi Ka6iuery Minicrpin Yrpaiuu ni4 25 6epesnr 2016 porcy Jrlb 246
"rrpo 3arBepAxeHH,
llopr4ry [poBeAeHHr KoHK]pcy na gafinsrr.f, nocaA AepxaB'oi c:ryN6ra" (si srrrinavr.r), na
rrlAcraBl KJrOnOraHHr HaqzrJrbHr4Ka ni44iny ne4enirr ,{epxaanoro peecrpy eu6opqia alapary
Jlro6auincrroi pafiounoi 4epxaanoi agMinicrparlii eil 27 .09.201i por<y J\! 0!lt0-41 ra y
sn'asr<y s narsHicrro narca:nnoi noca4rz e Jlro6alllisclKift pafionuifi Aepxannift agN.riEicrpaqii:

l. Oro:rocrrn IIoBTopHo KoHltlpc Ha:afissrrs saxaHTHoi fiocaA roJroBHoro cneuianicra
ni44i:ry negennx ,{epxannoro peecrpy nz6opqir a[apary JJro6arrriscrKoi paftouHoi gepNannoi
a4rriuicrpaqii ra 3arBepArrrr.r yN{onra ftoro npoae4enur (4o4arotlcr).
2. 3arnep,4lru Ylronra nporeIerrgt RoHKlpcy ga zaitnsrrs. naxauruoi nocarll rolroBHoro
cneqianicra ni44iny ne4ennr ,{epxannoro peecrpy rr.r6opuin arapary Jfto6aruincrroi paftonnoi
4epNarnoi a4rvriuicrpaqii (aoaaromcx).
3. BusHa'firv crpoK TroAaHHr 4oxy'ueurie 4:r-n yuacri y rconxypci - 20 raleuqapaux .rn i s r
AHr orrpr4JrroAHeunx iuQopuaqii npo [poBeAeHHr KoHKypcy.
4' Bi,q,{iry s nuraur ynpauiHHr nepconanoM anapary Jfto6alrincrroi paftonnoi 4epxanuoi
aalrinicrpaqii (Ca,rnuenxo JLM.):
_ 4.1. 3a6egneqr,rrr{ onprrJrroAr{e'Hr oroJrorrreHHff rrpo rpoBereHHs KoHK}pcy na o([iqifiuouy

ne6-caftri Jrro6arrriscrroi parloHHoi 4epxanuoi a,qraiHicrpa{ii ra'- nepeAaqy u6oro
po3nop[AxeHHt MiNperionamnouy ynpannirnrro Haqrona,rluofo a.feHTcrBa 3 rrrrraHb
4epxasuoi c:ryx6rz n Oqecsxift, Mlmonai'ncrrifi ra Xepconcrriii o6nacrrx, Asronor\agiii
Pecny6niqi Kprzlr ra rrr. Cesaoronori B ycrauoBJreuoMy noprAKy.
4.2, Bxurpt neo6xi4nux :axoait qogo npoBe,rleHHr r(oHKypcy y ni4nonianocri Ao rlr.rHHoro
sarcono4aacrna

Yrpainu.

5. Konrponr 3a Br4KoHaHHrM po3rroprrxennr noKJlacrz
lft66arrrlnssnoi parlouuoi 4epxanroi a4rr.rinicrpaqii Bo6olrr<o H.B.
fo;rona pafionuoi
gepxarnol aquiuicrpaqii

ua repinuura anapary

B,B. "Tla6vm

"КОПІЯ"
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
03.10.2017 №617/Ад-2017

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії "В" - головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату Любашівської районної державної адміністрації Одеської області
(66502, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97)

Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Загальні умови
- забезпечення ведення Реєстру, до якого вносяться відомості
про громадян України,
що мають право голосу і
проживають або перебувають на території села, селища, які
входять до складу Любашівського району, а також про
громадян України, що мають право голосу і проживають або
перебувають за межами України згідно з положенням про
відділ ведення Державного реєстру виборців апарату
Любашівської районної державної адміністрації Одеської
області;
- виконання функцій оператора автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Державний
реєстр виборців";
виконання
вимог
"Експлуатаційної
документації
комплексної системи захисту інформації органу ведення
Державного
реєстру
виборців
в
автоматизованій
інформаційно - телекомунікаційній системі "Державний
реєстр виборців";
- ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційноправової підготовки та виконання в режимі внесення запису
про виборця до бази даних Реєстру, внесення змін до
персональних даних Реєстру;
- забезпечення у разі призначення виборів чи референдумів
складення, уточнення та виготовлення списків виборців для
виборчих дільниць відповідно до законодавства, подання в
установленому порядку статистичну інформацію про
кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі
відомостей Реєстру.
Посадовий оклад - 3200 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.

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.

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 2016 рік
(у електронному вигляді на сайті Національного агентства з
питань запобігання корупції).
Термін подання документів - 20 календарних днів з дня
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на вебсайті 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 17.15,
обідня перерва з 13.00 по 14.00, до 23.10.2017 року.
Конкурс буде проведено 26.10.2017 року о 15.00 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
Професійна компетентність

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.

Особисті компетенції

1) аналітичні здібності;
2) дисципліна та системність;
3) креативність;
4) логічне мислення;
5) системність і самостійність в роботі.

4.

Командна робота

1) вміння працювати в команді;
2) вміння ефективної координації з іншими;

5.

Якісне виконання
поставлених завдань

6.

Технічні вміння

Вимога
1.

2.

3) вміння надавати зворотній зв'язок.
1) якісне виконання поставлених завдань;
2) підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей
державної служби;
3) уважність до деталей;
4) відповідальність;
5) комунікабельність;
6)сумлінність;
7) дисциплінованість;
8) вміння спілкуватись з людьми.
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.
Ведення бази даних Державного Реєстру виборців.
Професійні знання
Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про запобігання корупції"
Закон України "Про Державний реєстр виборців";
Знання спеціального
Закон
України "Про вибори Президента України";
законодавства, що
Закон
України "Про вибори народних депутатів України";
пов’язане із завданнями та Закон України
"Про місцеві вибори";
змістом роботи державного Закон України "Про всеукраїнський референдум";
службовця відповідно до
Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір
посадової інструкції
місця проживання в Україні";
(положення про
Закон України "Про захист персональних даних";
структурний підрозділ)
Закон України "Про звернення громадян";
загальні правила поведінки державного службовця та інші
нормативні акти, які мають відношення до виконання
службових обов’язків.
* Відповідно до статей 19, 20 Закону України "Про державну службу".

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
В.о. начальника відділу діловодства
та контролю апарату
районної державної адміністрації
_________________ В.В. Гаврилюк
"___" ____________ 2017 року

