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Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
0 6 .0 4 .2 0 1 7

№ 1 4 2 /А - 2 0 1 7
і

Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади
головного
спеціаліста
сектору опіки та піклування служби у справах
дітей
Великомихайлівської
районної
державної адміністрації

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу»,
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби»:
1. Оголосити
конкурс
на
зайняття вакантної посади головного
спеціаліста сектору опіки та піклування служби у справах дітей районної
державної адміністрації.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
головного спеціаліста сектору опіки та піклування служби у справах дітей
районної державної адміністрації (додаються).
3. Визначити строк подання документів для участі у конкурсі
15
календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
4. Відділу з питань управління персоналом апарату Великомихайлівської
районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення оголошення та
умови проведення конкурсу на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації та передачу цього розпорядження до Міжрегіонального
управління Національного агентства України з питань державної служби в
Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі.
5. Контроль за виконанням розпорядже^гйя
Голова районної
державної адміністрації

,

/з а собою.

/ /

В.В.Слідзюк

Затверджено
Розпорядж ення голови рай он н ої
держ авн ої адм іністрації
06.04.2017 р .№ 1 4 2 /А -2 0 17
УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору опіки та
піклування служби у справах дітей Великомихайлівської районної державної адміністрації
(67100, смт. Велика Михайлівна, вул. Центральна, 123)
Загальні умови
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх подання

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

Реалізація державної політики з питань захисту
прав та законних інтересів дітей, запобігання
дитячій бездоглядності та безпритульності,
вчиненню дітьми правопорушень.
Посадовий оклад 3200 грн., інші виплати відповідно
до Закону України «Про державну службу».
На період перебування основного працівника у
відпустці по догляду за дитиною

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, в якій особа повідомляє, що до неї
не застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про
очищення влади", та надає згоду на проходження
перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно
неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Електронна декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2016 рік.
Строк подання документів - 15 календарних днів
з дня оприлюднення оголошення про проведення
конкурсу. Документи приймаються за адресою:
смт. Велика Михайлівна, вул. Леніна, 123, каб. 25 до
17.00 20 квітня 2017 року
Конкурс буде проведений 25 квітня 2017 року
о 10.00 за адресою: смт. Велика Михайлівна, вул.
Леніна, 123, каб. 25
Вихристенко Наталя Сергіївна
т е л .2-15-92;
паїаша. \чдх гизІепко@ик г. пеі

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1.
Освіта
Бакалавра,молодшого бакалавра

-----------------------------------------------------------------------

2.

Досвід роботи

Не обов'язковий

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги
Освіта
1.
2.

Знання законодавства

о
3.

Професійні чи технічні знання

Бакалавра,молодшого бакалавра відповідного
професійного спрямування
Конституція України, Сімейний кодекс України, Закони
України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про державну
службу», «Про запобігання корупції», законодавство, що
регулює діяльність служби у справах дітей.
Законодавство України у сфері охорони дитинства,
захисту прав та законних інтересів дітей.
Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ
до публічної інформації», «Про захист персональних
даних».
Законодавство України з питань охорони праці, правила
техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці,
правила ділового етикету.

4.

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язковий

5.

Знання сучасних інформаційних
технологій

6.

Особистісні якості

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача.
Досвід роботи з Місгозой ОШсе, Оиїїоок Ехргезз.Навички
роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі
Інтернет.
1) аналітичні здібності;
2) дисципліна і системність;
3) інноваційність та креативність;
4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
5) дипломатичність та гнучкість;
6) незалежність та ініціативність;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

