
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказ керівника апарату 

Миргородської районної 

державної адміністрації  

20.08.2019    № 52 - к 

 
 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору економічного 

розвитку і торгівлі Миргородської райдержадміністрації Полтавської області 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки - бере участь у розробці прогнозів економічного і 

соціального розвитку на середньостроковий період та 

програми економічного соціального розвитку району на 

короткостроковий період; 

- здійснює підготовку відповідних інформаційних 

матеріалів щодо економічного потенціалу району; 

- бере участь у розробленні пропозицій щодо 

забезпечення продовольчої безпеки району, формуванні 

та реалізації державної і регіональної аграрної політики, 

розробленні пропозицій щодо проведення 

адміністративної реформи та реформи адміністративно-

територіального устрою; 

- забезпечує виконання завдань у сфері державної 

політики з питань розвитку підприємництва, державної 

регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи; 

- бере участь в організації ярмарків на районному рівні; 

- проводить моніторинг впливу на економіку цінової 

(тарифної) політики на регіональному ринку товарів і 

послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах 

цінового (тарифного) регулювання, його вплив на 

економічний та соціальний розвиток району; 

- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності; 

- бере участь у впровадженні програмного та 

методичного забезпечення функціонування 

інформаційно-аналітичних систем, що використовуються 

для дослідження стану економічного і соціального 

розвитку району; 

- готує інформаційні та аналітичні матеріали для 

подання голові райдержадміністрації; 

- бере участь у розробленні проектів місцевих програм, 

розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує 



їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких 

програм; 

- виконує інші функції, пов'язані з виконанням 

покладених на нього завдань. 

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 без-

строковість призна-

чення на посаду 

На період відсутності основного працівника. 

Перелік документів, 

необхідних для 

участі в конкурсі та 

строк їх подання 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 

2015 року № 889-VІІІ «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, 120,  

кабінет № 23 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 17:00 години 04 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 володін-

ня іноземною мо-

вою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

м. Миргород, вул. Гоголя, 120, 11 вересня 2019 року о 

10.00 год.    

Прізвище, ім’я та 

по батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформа-

цію з питань про-

ведення конкурсу 

Самохіна Лариса Олександрівна,  

тел.(05355) 5-24-98,  

vupormyrgrda@adm-pl.gov.ua  

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 (рі-

вень користувача, 

зазначити необхідні 

спеціалізовані 

програми, з якими 

повинна вміти 

працювати особа)  

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 

2. 
Необхідні ділові 

якості  

аналітичні здібності, діалогове спілкування  

(письмове і усне), вміння активно слухати, 

виваженість, здатність концентруватись на деталях, 

уміння дотримуватись субординації, стійкість, 

mailto:vupormyrgrda@adm-pl.gov.ua


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 завдан-

нями та змістом 

роботи державного 

службовця відпо-

відно до положення 

про структурний 

підрозділ 

Знання законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»,  

«Про ціни і ціноутворення», «Про інвестиційну 

діяльність» та інших нормативно-правових актів, 

що регулюють специфіку компетенції сектору 

 

 

 

 

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

