
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ начальника управління 
соціального захисту населення 

Миргородської  

райдержадміністрації  

від 06.05.2019  №26 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії „Б”– заступника начальника управління соціального 

захисту населеня Миргородської  районної державної адміністрації Пол-

тавської області 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки здійснює керівництво і контроль за діяльністю 

управління у порядку делегованих йому начальником 

управління повноважень, несе персональну  

відповідальність за виконання покладених на нього 

звдань, а також за роботу відділів, спеціалістів відділів 

в межах повноважень, делегованих йому начальником 

управління; 
готує та подає в установленому порядку аналітичні 

матеріали, інформаційні довідки і звітність Департа-
менту соціального захисту населення облдержадміні-
страції, райдержадміністрації з питань, що належать 
до його компетенції; 
забезпечує ефективне і цільове використання відпо-

відних бюджетних коштів; 

організовує забезпечення виконання державних про-

грам соціального захисту населення у районі, а саме: 

призначення та виплату державних соціальних допо-

мог, надання субсидій, надання пільг та компенсацій, 

щодо соціального захисту осіб, потерпілих від аварії на 

ЧАЕС, щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, 

ветеранів праці та учасників АТО, та ін.; 

бере участь у розробці проектів програм (розділів 

програм), аналітичних матеріалів, комплексних захо-

дів, планових показників, пропозицій, прогнозів роз-

витку території, тощо; 

аналізує роботу управління за напрямами діяльності, 

вносить пропозиції щодо усунення негативних і закрі-

плення позитивних тенденцій у роботі управління. 

Вживає заходів щодо вдосконалення організації робо-

ти управління; 
веде контроль за якістю і своєчасністю надання ін-

формацій та звітів управління та відповіді на листи; 



готує та погоджує проекти рішень, наказів за на-
прямами діяльності управління у межах повноважень 
управління з питань, що належать до його компетен-
ції; 

у межах наданих повноважень, здійснює контроль 
за станом трудової та виконавської дисципліни в 
управлінні; 

планує роботу управління та забезпечує контроль за 
виконанням запланованих заходів, готує та подає 
пропозиції для складання плану роботи райдержадмі-
ністрації; 

розглядає в межах повноважень скарги, заяви, лис-
ти та звернення громадян, забезпечує підготовку від-
повідей на них та приймає необхідні заходи щодо їх 
виконання; 

розробляє плани апаратних нарад управління. До-
водить до виконавців рішення апаратних нарад та ко-
нтролює їх виконання; 

здійснює особистий прийом громадян; 

здійснює роботу із захисту інформації що становить 

державну таємницю та відповідає за організацію і 

правильне ведення діловодства відповідно до інструк-

ції по діловодству та державних стандартів. Здійснює 

конроль за веденням діловодства та збереженням до-

кументів у відповідності з чинним законодавством.  
організовує, регулює та контролює своєчасний та 

якісний розгляд працівниками управління звернень від 
органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, підприємств, установ та організацій, з пи-
тань, що належать до діяльності управління. Готує, за 
результатами їх аналізу, проекти відповідних рішень з 
питань, що належить до його компетенції, несе особи-
сту відповідальність за стан діловодства зі звернення-
ми громадян в управлінні 

здійснює контроль за забезпеченням в управлінні 
доступу запитувачів до публічної інформації. 

Умови оплати  

праці 

відповідно до штатного розпису посадовий оклад - 

6100,00 грн., інші виплати відповідно до Закону 

України „Про державну службу” 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

безстроково  

Перелік докумен-

тів, необхідних для 

участі в конкурсі, 

та строк їх подання 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 груд-

ня 2015 року №889-VІІІ „Про державну службу” та 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер-

жавної служби, затвердженого Постановою Кабінету 



Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі 

змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, по-

дає за адресою м. Миргород, вул.Гоголя, 80, кабінет № 

17 такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазна-

ченням основних мотивів до зайняття посади держав-
ної служби, до якої додається резюме у довільній фо-
рмі; 

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною тре-
тьою  
або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення 
влади”, надає згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону; 

4) копії документів про освіту; 
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного         

володіння державною мовою; 
6) заповнену особову картку державного службовця 

встановленого зразка; 
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування за 
2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примір-
ника         заповненої декларації на офіційному веб-
сайті                   Національного агентства з питань за-
побігання корупції). 

Особа, яка має інвалідність, подає заяву за 
встановленою постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 246 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби” формою, про забезпечення в 
установленому порядку розумного пристосування; 

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати 
аліментів на утримання дитини. 

Строк подання документів – 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення конкур-

су на сайті Національного агентства України з питань 

державної служби. Документи приймаються до 17:15 

год. 

21 травня 2019 року за адресою: 37600, м. Миргород, 

вул. Гоголя, 80, кабінет № 17 

Дата, час і місце 

проведення 

конкурсу 

м. Миргород, вул. Гоголя, 80 

24 травня 2019 року о 09.00 год.  

 

Прізвище, ім’я та 

по батькові, номер 

Кобильченко Іван Олегович,  

тел.:(05355) 5-24-39 



телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інфор-

мацію з питань 

проведення конку-

рсу 

e-mail: kadry1628@ukr.net 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

1

. 

Освіта Повна вища  

Ступінь вищої освіти магістр 

2

. 

Стаж роботи (тривалість у ро-

ках, у тому числі на посадах пе-

вної категорії) 

досвід роботи на посадах державної 

служби категорій "Б" чи "В" або досвід 

служби в органах місцевого самовря-

дування, або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та ор-

ганізацій незалежно від форми влас-

ності не менше 1 року 

 

3

. 

Володіння мовами 

 

 

 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати з 

комп’ютером (рівень 

користувача, 

зазначити необхідні 

спеціалізовані 

програми, з якими 

повинна вміти 

працювати особа)  

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з 

офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel,  

power Point), знання загальних принципів 

функціонування інформаційних технологій для 

обробки, систематизації, обміну та аналізу 

інформації 

2 
Необхідні ділові 

якості  

аналітичні здібності, діалогове спілкування (пись-

мове і усне), навички управління, навички контро-

лю, вміння розподіляти роботу, вміння активно 

слухати, виваженість, здатність концентруватись 

на деталях, уміння дотримуватись субординації, 

стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння 

вести перемовини, організаторські здібності, нави-

чки наставництва, вимогливість, оперативність, 

вміння визначати пріоритети, вміння аргументова-

но доводити власну точку зору, уміння працювати 



в команді 

3 Необхідні 

особистісні якості  

надійність, відповідальність, ініціативність, поря-

дність, дисциплінованість, працездатність, емоцій-

на стабільність, комунікабельність, повага до ін-

ших, мати управлінські та комунікативні навички. 

Професійні знання 

 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавст-

ва 

1) Конституція України; 

2) закони України: 

„Про державну службу”, 

„Про запобігання корупції”, 

„Про Кабінет Міністрів України”, 

„Про центральні органи виконавчої влади”, 

„Про місцеві державні адміністрації”, 

„Про звернення громадян”, 

„Про доступ до публічної інформації”, 

„Про засади запобігання та протидії дискримінації 

в Україні” 

2 Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завдан-

нями та змістом ро-

боти державного 

службовця 

відповідно до поло-

ження про структур-

ний підрозділ 

Знання: 

Законів України „Про статус ветеранів війни,         

гарантій їх соціального захисту”, „Про основи           

соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про 

соціальні послуги” інших законодавчих актів щодо 

державної служби, призначення державних           

допомог, субсидій, компенсаційних виплат, нака-

зів Міністерства соціальної політики України,                

інструкції з діловодства, основ економіки, фінан-

сів, правознавства та управління; 

знання нормативно-правових актів та інших             

розпорядчих актів, що регламентують діяльність 

районної державної адміністрації та специфіку        

функціонування управління. 

 

 

 

Начальник управління        Л. Горобець 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19

