
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказ управління 

соціального захисту населення 

Миргородської районної 

державної адміністрації  

23.08.2019    № 42 

 
 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - державного соціального інспектора 

управління соціального захисту населення 

Миргородської районної державної адміністрації 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Перевіряє достовірність та повноту інформації про 

доходи і майновий стан осіб, які входять до складу 

сім’ї, що звертається за призначенням державної 

соціальної допомоги; 

проводить вибіркові перевірки особових справ 

одержувачів державної соціальної допомоги за 

рішенням начальника управління або його заступника; 

складає акти за  підсумками перевірки з висновками 

щодо правильності призначення державної соціальної 

допомоги; 

проводить перевірку достовірності та повноти 

інформації про фактичне місце проживання 

(перебування) внутрішньо переміщених осіб за 

рішенням начальника управління або його заступника 

та складає за результатами такої перевірки акт 

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї; 

здійснює моніторинг призначення та виплати 

державної соціальної допомоги і проводить аналіз 

причин порушення законодавства з питань надання 

державної соціальної допомоги; 

вживають заходів до повернення надміру 

виплачених коштів державної соціальної допомоги; 

готує пропозиції щодо припинення надання 

державної соціальної допомоги, позбавлення права на 

продовження строку її надання, зменшення розміру 

допомоги у випадках, передбачених законодавством; 

співпрацює з міськрайонним центром зайнятості, 

службою у справах дітей, територіальним органам 

Пенсійного фонду України, робочим органом 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 



молоді, державним органом нагляду за охороною 

праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями 

у вирішенні питань соціального захисту населення та 

проведення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам; 

виконує інші обов’язки відповідно до 

законодавства. 

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий оклад 

становить 4900,00 грн., інші виплати відповідно до 

Закону України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

Безстроково. 

Перелік документів, 

необхідних для 

участі в конкурсі та 

строк їх подання 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про 

державну службу» та Порядку проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року № 246 (зі змінами), особа, яка бажає взяти 

участь у конкурсі, подає за адресою м. Миргород, 

вул. Гоголя, 80, кабінет № 17 такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів до зайняття посади за 

формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), 

до якої додається резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій 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 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 

примірника заповненої декларації на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання 



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. 

Строк подання документів: 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу на сайті Національного агентства України з 

питань державної служби. 

Документи приймаються до 16:00 години 06 вересня 

2019 року. 

Додаткові 

(необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням 

за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби 

Місце, час і дата 

початку проведення 

перевірки володіння 

іноземною мовою, 

яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

м. Миргород, вул. Гоголя, 80, 11 вересня 2019 року 

о 9.00 год. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Петленко Любов Володимирівна, 

тел.(05355) 5-32-83, 

kadry1628@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги  

1 Освіта  Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра 

або бакалавра 

2 Досвід роботи Не потребує 

3 Володіння 

державною мовою  

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 

Рівень досвідченого користувача; досвід 

роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel), знання загальних принципів 

функціонування інформаційних технологій для 

обробки, систематизації, обміну та аналізу 

інформації 



працювати особа)  

2. Необхідні ділові 

якості  

Аналітичні здібності, діалогове спілкування  

(письмове і усне), вміння активно слухати, 

виваженість, здатність концентруватись на 

деталях, уміння дотримуватись субординації, 

стійкість, вміння уступати, адаптивність, 

оперативність, вміння визначати пріоритети, 

вміння аргументовано доводити власну точку 

зору, уміння працювати в команді 

3. Необхідні 

особистісні якості  

Надійність, стресостійкість, відповідальність, 

ініціативність, порядність, дисциплінованість, 

працездатність, емоційна стабільність, 

комунікабельність, тактовність, мати 

управлінські та комунікативні навички. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання 

законодавства 

Конституція України; 

закони України: 

«Про державну службу»; 

«Про запобігання корупції»; 
«Про Кабінет Міністрів України»; 

«Про центральні органи виконавчої влади»; 

«Про місцеві державні адміністрації» 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданнями та 

змістом роботи 

державного 

службовця 

відповідно до 

положення про 

структурний 

підрозділ 

Закони України: «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про 

державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території»; 

постанова Кабінету Міністрів від 02 серпня 

2000 року № 1192 «Про надання щомісячної 

грошової допомоги особі, яка проживає разом з 

особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 1995 № 848 «Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива». 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19

