
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ в.о. начальника управління соціального 

захисту населення Миргородської 

райдержадміністрації 

27.07.2018 № 20 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади категорії «В» - 

головного спеціаліста з питань комп’ютерного забезпечення  

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
організовує впровадження в роботі управління 

комп’ютерних технологій: встановлення 

комп’ютерного обладнання, створення 

локальної комп’ютерної мережі та забезпечує 

здійснення відповідного моніторингу;  

конфігурує систему на сервері та підтримує 

робочий стан програмного забезпечення 

сервера; 

встановлює на сервер і ачає ідентифікатори  

станції мережеве програмне забезпечення та 

виконує всі зміни в мережевій апаратно-

програмній конфігурації; 

реєструє користувачів, призначає 

ідентифікатори і паролі; 

забезпечує адміністрування автоматизованих 

робочих місць працівників управління; 

контролює використання мережевих ресурсів; 

організовує доступ до локальної і глобальної 

мереж; 

встановлює обмеження для користувачів по 

мірі використання ресурсів; 

забезпечує введення в експлуатацію, 

встановлення, обслуговування комп’ютерної 

техніки , периферійного обладнання та 

оргтехніки, що експлуатуються в управлінні; 

проводить роботу щодо інсталяції, 

налаштування і оптимізації програмного 

забезпечення; 

забезпечує технічний супровід локальної 

мережі і програмного забезпечення; 

забезпечує роботу комп’ютерних програм для 

реалізації управлінням своїх повноважень; 

надає консультативну допомогу працівникам 

управління з питань роботи та використання 

комп’ютерного обладнання і програмного 

забезпечення; 

проводе комп’ютерні антивірусні заходи; 

забезпечує обмін інформацією в 

електронному вигляді із зовнішніми 



організаціями по телекомунікаційних каналах 

та за допомогою зовнішніх, магнітних, 

оптичних носіїв інформації; 

забезпечує виявлення і попередження 

недоліків у роботі працівників управління під 

час використання комп’ютерної та оргтехніки, 

системного та прикладного програмного 

забезпечення; 

усуває аварійні ситуації, пов’язані з 

пошкодженням програмного забезпечення та 

баз даних; 

виконує профілактичні роботи по підтримці 

працездатності засобів обчислювальної 

техніки; 

організовує ремонт засобів обчислювальної 

техніки та профілактику периферійних 

пристроїв із залученням спеціалізованих 

установ; 

веде на зовнішніх, магнітних, оптичних носіях 

архів використовуваних програмних засобів, 

баз даних і нормативно-довідкової інформації; 

забезпечує своєчасне копіювання і 

резервування баз даних; 

складає звіти, надає інформацію з питань 

комп’ютерного та програмного забезпечення 

в управлінні 

 

 

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий 

оклад – 4100 грн, інші виплати відповідно до 

Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

На постійній основі 

Перелік документів, необхідних для участі 

в конкурсі, та строк їх подання 

Копія паспорта громадянина України;  

 заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній  формі;  

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 або копію 

довідки встановленої форми про проходження 

такої перевірки; 



копія (копії) документу (документів) про 

освіту; 

оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

декларація особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік  

Документи приймаються до 17:00 14.08.2018 

року   

Місце, час та дата початку проведення 

конкурсу 

м. Миргород, вул.. Гоголя 80, 17 серпня   2018 

року, 10 год.00 хв. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Рудь Вікторія Миколаївна, (05355) 5-32-83, 

upsznmyrgrda@adm-pl.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища, ступінь вищої освіти – молодший 

бакалавр, бакалавр  

2. Досвід роботи Не потребує 

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

4. Володіння іноземною мовою             - 

 

Вимоги до компетентності 

1. Уміння працювати з комп’ютером 

(рівень користувача, зазначити 

необхідні спеціалізовані програми, з 

якими повинна вміти працювати 

особа) 

Програми пакету Microsoft Office, Excel, 

знання системного та прикладного 

програмного забезпечення, ведення баз даних 

2 Необхідні ділові якості Навички управління, виваженість, адаптив-

ність, стресостійкість, вимогливість, 

оперативність  

3 Необхідні особисті якості Ініціативність, тактовність, надійність, 

порядність, відповідальність 



 

Професійні знання 

 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання:  

Конституції України;  

Закону України “Про державну службу”;  

Закону України “Про запобігання корупції” 

Закону України “Про захист персональних 

даних” 

  

2 Знання спеціального законодавства Закон України “Про захист персональних 

даних” 
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