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Беpезaнкa

Пpо oГoЛoшеннякoнкypсy
нa зaiтняTTяBaкaнтнoi ПoсaДи
ГoЛoBt{oгoспецiaлiстaвiддiлу кyЛЬTypи,
мoлoДi Ta сПopTyБеpезaнськoi
paиo}IнolДеpжaBнolaДМlнtстpaцti
BiдповiДнo Дo стaтей 2, 25 Зaкoн1,Укpaiни ''Пpo мiсЦевi ДеpжaBl{iaдмiнiстpaцiТ'',
стaтей 20,22, )з, Зaкoнy }rкpaiни ''Пpo Деp)кaBII1,
сл1,жбY'',ПoсTa}IoBи
Кaбiнетy Miнiстpiв
УкpaТни вiд 25 беpезня 20|6 poкy J\Ъ 246 кПpo ЗaTBеpД)кеI{Hя
Пopядкy ПpoBеДrння
кoнкypсУ Нa зaйняттЯПoсaДДеp)кaBнoiслylкби> (в pедaкцiТПoсTaIIoвиКaбiнrТy Miнiстpiв
УкpaТни вiд 18 сеpПня 2017p. J\Ъ64s)' poЗПopяlllrtенняГoЛoви paйдеplкaДмiнiстpaцiiвiд
08.07.2016]\Ъ 58-к кПpo зaTBеp.Щ{tення
спеЦiaльнихBиМoГ Дo oсiб, якi ПpеTенДyIoTЬ
нa
зaЙrlяття ПoсaД деpжaвнoi сл1окби кaтегopiТ ((Б) Тa кB> B aпapaтi Ta B сTpукТypних
пiдpoздiлaх paйдеplкaДмiнiстpaцiТ>>
1. oголоcИTptкoнкypс нaзaЙняTTяBaкaнтноiПoсaДикaтегоpiТкB> ДеpжaBноTслyжби
ГoЛoBIIoГoспецiaлiстa вiддiл1, кyЛЬTypи' мoлoДi Ta сПopTy БеpезaнськоТpaйoннoТ
aДмiнiстpauiТ.
Дrp)кaBlroТ
2. ЗaтвеpлиTи yМoBи ПpoBед{ен}IЯ
кoнкypсУ Ha зaйняттЯ Baкaнтнoi ПoсaДи кaтегоpiТ
кB> деpжaвнoТ слyжби
ГoЛoBнoГo спецiaлiстa вiддiлy кyлЬTypи. мoлоДi Ta сПopTy
БеpезaнськoТpaйoннoi деpжaвнoraДмiнiст'paцiiзгiдно З ДoДaTкoМ.
3.
Biддiлy yпpaвлiння пеpсo}IzLIIoM'оpгaнiзaцiйнoТ poбoти Ta взaсмодiТ З
IlpaBooхopoнниМи opГaнaМИ aTIap
aTУp aйдеpжatмiн i стpaцiТ(Гoнтi) :
1) нaдiс ЛaTI4,
не пiзнirпе нilк ПpoTяГoМнaсТyпнoГopoбouогo ДIJяз ДнЯ пiДписaння'нa
еЛrкTpol{нy ПOIIITу HaцioнaцЬнoГo aГеI{TсTBaУкpaТни З ПиTaнЬ деpжaвнoТ слpкби
скal{oBaнyкoпirо poЗПopяД)кення
uПpо oГoЛoшIення
кoнкypсу нa зaЙняTTя
BaкaнтноiПoсaДи
ГoЛoBl{oГo спецiaлiстa вiддiлy кyЛЬTуpи' мoлoдi Ta сПopTY БеpезaнськoТ paйоннoТ
Деp}кaBнoiaдмiнiстpaцiТ>.
2) нaдicлaти, нr пiзнirпе нix< пpoTяГoМ нaсTytlногo poбoЧoГo ДнЯ з ДъtЯoTpиMaннЯ
повiДoмЛення вiд Haцiона-шЬнoГoaГrнTсTBa Укpaiни З ПиTaнЬ деplкaвнoТслyжби Пpo
oПpиЛ}oДненнярoЗПopяДяtеннЯuПpo oГoЛoшIеннякoнкypсу нa зaiтнЯTTЯBaкaнTIIoiпoсatи
ГoЛoBl{oГo спецiа;riстa вiддiл1z кyЛЬТypи, мoлоДi Тa сПopTy БеpезaнськoТ paйoннoТ
ДеpжaBноТaДмiнiстpaцiТ>гa yМoBи IIpoBеДеннякoнкvpсУ Ha Сдиномy пopтaлi вaкaнсiй
слyiкби HA2]C, скaнoвaнy кoпito poЗПopЯД)кеt{ня
Деp)кaBноТ
uПpo oГoлo11lення
кoнкypсу нa
зaЙllяття вaкaнтноi ПoсaДи ГoлoBl{oГo спецiaлiстa вiддiл1uкyЛЬTypи' молoДi Ta сПopTy
БеpезaнськoТpaйoннoТдеpжaвнoi aдмiнiстpaцiТ>Ta yМoBи ПpoBrДеннякoнк)ipсy вiддiлy з
ПиTaнЬ
iнфopмaцiйнoТ Дiяльностi Ta кoмyнiкaцiй з ГpoМaДськiстtо aПapaTУ
p aйдеpx<aдмi н i с тpaцii.
4. BiддiЛy З ПиТaнь iнфоpмaцiйноi Дiяльнoстiтa кoмyнiкaцiй з ГpoМaДськiстroaПapaTУ
(Федоpuaк),не пiзнirшенaсТyПнoгopoбoЧoГoд"" , Дня }IaДхoД)кrннЯ'
PaйдеpжaДмiнiстpaцiТ
зaбезпечити poзмiщення oГoЛoшIеF{аЯ
шpo ПpoBеДеI{fIякoнкypсY Ha зaЙняття вaкaнтноi

ПoсaдIи Гo.loBнoГo сПеЦiariстa вi:дi-.l1 к\.lЬТ\.рIl. \Io--to:iтa сПopT\' Беpезaнськoi paйoннoi
деpжaвнoТ aдмiнiстpauii Тa \.\IoBI,l ПрoBе.]еHня кoнк\.pс\. нa oфiцiйнoмy веб-сaйтi
paйдеplкaДм iн iстpaшii.
t.

5. Bизн aЧИTkIсTpoк Пotaння toкуМентiв д{ляyuaстi B кoнкypсi нa зaйняття вaкaнтнoi
слylкби - ГoЛoBнoгoсшеЦiaлiстaвiддiлy кyЛЬTypи,молoдi
ПoсaДикaTеГopiТ(B) Деpx{aBнoТ
Ta сПopтy БеpеЗaнсЬкoi paйoнноТ деpхсaвнoТaДмiнiстpaцii - 2О кaЛен.цapниxДнiB з ДI{я
oпpиЛЮ.цненняiнфopмaцir Пpo ПpoBеДення кoнкypсy Ha eдинoмy пopтaлi вaкaноiй
деpх<aвнoТслylкби Ta (aбо) oфiцiйнoМy веб.сaйтi HaцioнallЬнoГo aГеIITсTBaУкpaiни З
IIиTaI{ЬДеpжaBIIoТслyжби.
6. Контpoль

Зa BикoнaнIIяM цЬoГo poзПopяlркення ПoкЛaсTи Нa кеpiвникa

aПapaTУ

paйдеp>кa.цмiнiстpaцii
Жyк o. A.

Гoлови paйдеplкaДмiнiстpar1ri
\-

C.I.Тaнaсoв

ЗAТBЕPДКЕHo
PoзпopяД}кення
ГoJ]oBи
БеpезaнськoТ
paйoннoТ
Hoi aдмiн i стpauiТ
i:Iеpж.aв
,/!, 0 9,
2017 ш^ .lu6 с

УMoBи
нa зaйняTTя

Пр()BеДеHIIя кoHкypсy
BaкaIITIIоi пoсaДи Деpil(aвноi слyжби

кaTегopii

(B)

. гoЛoBIIoгo

спецiaлiстa вiддiлy кyЛьТypи' MoЛoдi тa сПoрTy Березaнськoi paйoннoТ
деpэrсaвнo.i
aдмiнiстpaцii MикoлaiЪськoi oблaстi
(вyл. I{ентpaЛЬнa' 33, смт Беpезaнкa, 57401)

oсaДoвioбoв,язки

Зaгaльнi yмoви
Пoсaдoвi обoв'язки пoв'язaнi з opгaнiзaцiсroi
здiйсненняМ pобoти З МoЛoДДЮpaйонy Ta
BеДення oблiк5u ПaМ'ятoк Ta oб'сктiв
кyльтypнoТ спaДщини' B oс}IoBy Яких
ПoкЛaДrнo pеaлiзaцiro еДинoi деpiкaвнoТ
пoлiтики щoДo молоДi тa oблiкy пaм'яToк Ta
об' сктiв кyЛЬTypнoiспaдщини.

Умoви oПЛaTипpaцi
Iнфopмaцiяпpo сTpoкoBiстьчи
безстpокoвiстьпpизнaч()ннянa ПoсaДy

Посa.цoвий oклaд - З2О0,О0 гpн., нaДбaвкa зa
BисJ!,Г.Y poкiв, нaДбaвкa Зa paнГ ДеpжaBIIoГo
с-ry;кбoвЦя, Зa нaявнoстi ДocTaTнЬoГo
фо''дy
oплaти пpaЦi - пpемiя
БезстpoкoBo
1) кoпilo пaсПopTa ГpoМaД ЯHI4HaУкpaТни;
2) ПисЬМoBy зaЯBy Пpo yчaсTЬ y конкypсi iз
}aзнaЧенняМoснoBниХ мoтивiв ЩoДo зaйняття
.ЮcaДИ Дrp)кaBlloi слyrкби, дo якоi ДoДaсTЬсЯ
)еЗЮМеy дoвiльнiй фopмi;
i) письмoBa ЗaЯвla,в якiй oсoбa пoвiдoмляс,
цo to неi не ЗacToсoByloTЬсЯ зaбopoни,
}изнaЧенi чaстиноlо тpетьоlo aбo ЧеTBеpToIo
:тaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo ouищення]
|ЛaдИ,', Ta rlaДa€ ЗГoДy нa ПpoхoДк."""|
lеpевipки
Ta oПpиЛIoДt{е}I}rя вiдомoстейl
rToсoBнo неi вiдпoвiднo Дo зaзнaченогоl

ПIеpелiкДoкyMеIIтiв'неoбхiДниxдля
уuaстi
К(oнкypсi' Ta сTpoк iх пoДal{ня

iaкoнy;
l
') кoпiro (кoпii) ДoкyМентy(докyментiв)npol
сBiTy;
l
)opигiнaл посвiдuення aтестaцii щo.цoi
iльнoгo волoДiнняДеp}кaBнolo
N,IoBoto
ty p*il
.oДal{нядoкyментiв ДЛЯyuaстi У кoнкypсi|

Чеpез СдиниЙ ПopTaЛ вaкaнсiй леplкaвноii
слyжби HAДC
ПoДaeTЬся кoпiя 'uoo.oj
пoвiдoмЛення' a
оpигiнaл обoв'язкoвоj
пpед,явлЯ€ Т ЬcЯДoПpoХoД)кення
TrсTyBaння);i

6) ЗarroBllенy oсoбoвy кapTкy BсTaIIoBЛенo

paзкa;

7) деклapaцiто особи, yIIoBнoBaхсеноi
Bикoнaння фyнкцiй ДrpжaBи aбо мiсцевo

aМoвpяДyBaннЯ' Зa 2016 piк (y вllглядi

рoЗ.]p}.кoBaнoГo пpиNlipникa ЗaПoBненoi
jдек;тapaцii
нa oфiцiйнoму веб-сaйтiI]AЗк).
jCтpoк ПoДaння Дoкyментiв: 20 кa.lrенДapних
з ДHЯ ollpиЛЮДнrння iнфopмaцiТ Пpo
lДIIlB
кoнкypсy Ha Сдинoмy поpтaлi
iпpoBеДrння

|вaкaнсiй деpжaвнoi cлужби, Тa (aoo;l
iцiйномyвеб-сaйтiF{AДC

24 >кoвтня2011 PoкУ,пoЧaToкo 10.00гoд.
aДpесoto 57401,МикoлaТвськaoбл..смт

lсце, Чaс Ta Дa^ra
ПoчaТкy ПpoBеДення

кoнкypсy

Беpезaнкa'

ЦЦ Це''TpaЛЬнa, ЗЗ, кaб. З4
pисTyпa Тетянa Мap'янiBнa'

лефонy Ta aДpесa rлекTpoннoТ ПоIIITи
. ( 0 5 1 5 3 2) . 1 З . 7 5 '
И) якa HaДa€ . ДCIДaTкoBy iнфopмaцiro
ber ezanka?D,nr
k.gоv.ua
tIиTaI{ЬПpoBеДеннЯ кoнкypсy
Квa-гliфiкaцiй нi BиМoГи

Bищa,
l.i
t/

Е:

r3.

не

aКaЛaBpa

oсвiд poбoти
oЛoД1ннЯДеpжaBнolo МoBolo

ни}кче МoЛoДшoГo бaкaлaвр

е ПoTреoyс
lЛЬнr BoЛoД1ння Деp)I(aBнolо МoBolo

ПpoфесiЙнa кoМпеТентнiсть

Якiсне Bикoнaння ПoсTaвЛениx

ПpaЦЮBaTИз iнфopмuцъ.oц
|1)вмiння

|2)вмiннявиpirпyвaTикoМпЛrкснi зaвд aHHЯ;
) вмiнн Я HaДa*aТиПpoПoзицii,ik apгyме}ITyBaT
kIТa
|3
ПреЗе}ITУBaTИ

КомaнДнa pобo Ta Тa взaсмo,цiя

пpийняттязмiн
Технiчнiвмiння

i) вшriнняПpaЦЮBaTИв комaнДi;
2) вмiння ефективноТ кooplцинaцii з iнtшими;
3) вмiннЯ НaДaBaTиЗBopoTний зв,язoк

ЗДaтнiстьшpиймaтизмiнИ Taзмiнroвaтись

iння BикopиcToByBaTи кoМгI'IoTеpне
.a ПpoГpaМ}Iе
"оiuдnu"*
зaбезпечlння' BикopисToByBaTи
oфiснy

истi кoMГIеTеrrцiТ

ехнiкy

l ) вiдпoвiда,тьнiсTЬ Ta rryнкTyaJiьнiсть;

Z)системнiстьi сaмостiйнiстьв poбoтi;
3) yвокнiстьДоДетaлей:

|4)нaпoлегливiсть;
5) кpеaтивнiстьтa iнiцiaтивнiсть;
) oplсIITaЦ|Я нa сaМopoЗBиToк;

7) opiснтaЦiя нa oбслyГoByBal{ня;

Пpoфесiйнi знaння

нaння зaкoнoДaBсTBa

нaI{ня:

1) КoнститyцiТУкpaiЪи;
нal{ня спеЦiaльнoГo
кoнoДaBсТBa,щo пoв'язaне iз

ЗaBДaIIн ЯNIИтa змiстoм

poботи

еp)кaBнoгo сЛyхtбoвця
iДпoвiДнo Дo пoсaдoвоТ

iнстpyкцiТ (пoлoxtенняпpo
TpyкT}рний пiдpoздiл)

Укpai'
rцii>;
Укpaiни
УкpaiЪl
Hro Ta po
Укpaiнr
i оpгaнiз

