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БЕPЕ ЗAHс ЬкA PAЙ OHHA ДЕP}I{ABIIA AДMIHI с TPAцIя

МикoЛAiBсЬкoI

OБЛACTI

PoЗПoPяДжЕIIHЯ
06.10.2О17

Беpезaнкa

N 86.к

Пpo oголоrшенняпoBTopl{oГoкoнкypсy
ga зailЕЯтTя вaкaнтнoi пocади
гoлoв}loгoспецiалiстaвiддiлy oсвiти
Бepезaнськoi paйoннoi деpжaвноi aдмiнiстpaцii
',Пpo мiсцевi
Biдпoвiдно дo стaтeй 2, 25 Закoнy УкparЪи
дepжaвнi aдмiнicтpauii',, стaтeй
''Пpo
20,22,2з,30 Зaкoнy УкpalЪи
дepжaвнy слyжбy'', пoстaнoBи Кaбiнeтy Miнicтpiв Укpaiни
вiд 25 бepeзня 2О|6 poку JtlЪ246 <Пpo зaтвеpдяtеIlня Пopя,Цкy пpoведеншl кol{к}рсy нa зaЙнятrя
пocaд дrp)I(aBнoi слyжби> (в pедaкцii ПocTilIIoBиКaбiнетy Miвiстpiв УкparЪи вiд 18 сеpпня
20l7p. No 648), poзпopяд)кrl
гoлови paйдepжaдмiнiстpaцii вiд 08.07.2016 N! 58-к кПpo
спецiальниx вимог до осiб, якi пpeтен.Цylотьнa зaйняття посaд 'цеpжaвнoiслyжби
зaTBеp.цжеIlня
кaтeгоpii <Б>тa <B>в aпapaтi тa в стpyктyplrиx пiдpoздiлaх paйдеpжaдмiнicтpaцii>
1. oгoлoсити пoвтоpний коIlк)pс нa зaiтняттявакaнтнoi поca,цикaтeгopii <B> деpжавноi
слyxби
ГoЛoBlloгo спецiа,чiстaвiддiлy oсвiти Беpезaнськoi paйoннoi деpжaвнoi aдмiнiстpaцii
нa пepioд TиМчaсoBoвiдсyтньoго yвiльнeнoго пpaЦiвникa y зв'язкy з пpoxoД'(енняМ вiйськoвoi
слyжби зa кoнтpaкToМB oоoбливий пеpioд.
2. Зaтвepлити yМoви пpoве,цeнняпoBТopнoГo кoнк}Pсy нa зaйняття вaкaнтнoi пoсaди
кaтегopii <B> деpжaвнoi cлyжби _ гoлoBIIoгoспeцiaлiстa вiддiлy oсвiти Беpезaнськoi paйоннoi
дepжaвнoi aдмiнicтpaцii згiднo з дoдaткoМ.
3. Biддiлy yпpавлiння пepcoнaлoм' opгaяiзaцiйнoi poбoти тa взaсмoдii з пpaвooxopoнIlиМи
opгzш{zlМиалapaтy paйдеpжадплiнiстpaцii (Гoнтi):
1) надicлaти, нe пiзнiпre нiж пpoтягoм нacTyПнoгo poбovoгo дня з дIrя пi.щrисaння,нa
елeктpoнI{y пoпrтy HaцioналЬнoгo aгeI{TсTBaУкpaiни з питtlнЬ деpжaвнoi cлyжби скaвoвaнy
кoпiro poзпopядження пpo oгoлoшrння пoвтopнoГo кoнкypсy яa зaйllяTlя вакaнтнoi пoсaд'и
гoлoвEoГo спецia'тicтa вiддiлy oовiти Бepeзaлcькoi paйoннoi держaвнoi aдмiнiстpaцii Тa yмoви
I]poвеДеннякoнкypcy.
2) нaдicлaти, не пiзнiше нiж пpoтягoм н{lстyпнoгo poбоuoгo ,цIlя з дIlя oTpимaннЯ
повiдoмлення вiД HaцioнaльIloгo .lгеItтсTBa Укpаiни 3 питaнЬ деpжaвнoi слyжби пpo
опpиЛюднення poзЛopяджeнт{япpo oГoЛoшlенняпoвтopнoгo кoнк}pсy нa зaйняття вaкaнтнoТ
пoсaди гoлoвнoгo спецiaлiстa вiдцiлy oсвiти Бepезaяcъкoi paйoннoi деpжaвнoi aдмiнiстpaцii тa
yМoBи прoвеДеIrнякoнк)фcy нa eдинoмy пopтaлi вaкaнсiй держaвнoi слyжби HА'{C, скttнoBaнy
кoпiro poзпоpяДя(rнI{япpo oгoлoшення IIoBTopIloгoкoнк}pсy нa зaйнятtя вакaнтнoi пoсaди
ГoЛoвIloГoспецiaлiстa вiддiлy oсвiти Беpезaноькoi paйоннoi деpжaвнoi aдмiнiсщaцii Ta }Tvroви
пpoве.цення кoнкypсy вiддiлy з питаяь
iнфopмaдiйнoi дiяльнocтi тa кoмyнiкaцiй з
гpoмадськiстlo алapaтy paйдеpжaлмiнiсщацii.
4. Biддiлy з пит.ш{ь iнфopмaцiйнoi ,цiяльноcтi тa кoмyrriкaцiй з гpoмa.цcькiстro aпapaтy
paйдеpжадмiнiстpaцii (Федopvaк), нe пiзнirшe чaсTyпI{oгo poбоuoгo ДНЯ з IfIЯ нaДхoД}кення,
зaбeзпeчити poзмiщeння oгoЛoшleння пpo пpoведеIrня пoBтoplloгo кoнк}pсy ga ЗaitняTlЯ
вaкaнтнoi пoсa.ци ГoлoBl{oгo cпецia,riстa вiддiлy ocвiти Беpезаяськoi paйoннoi дepжaвнoi
aдмiнiсщaцii тa yl\лoвипpoBeденнякoнкypcy нa oфiцiйнoмy веб-сaйтi paйдеpжaдмiнiстpaцii.

5. Bизнaчити стpоN пofaння :]окrrtентiв :--lя
1'нaстi в кoнк1pсi нa зaЙняття BaкaнTEoI
пoсa.ци кaTеГopii <B> держaвнoТс-rr'жби - гo-]oвнoгo
спeцiaлiстa uiдлi"y o""й Беpезaноькoi
paйoннoi

деpжaвнo.i
aлмiнiстрauii. 15 кaпеrfдapниx
днiв з o"" onpйo,'.""1 i'6Ъp'uuli npo
пpoвeдeння
кoнк)?сyнa eдинo-мy
пoртa,riвaкaнсiйдepжaвпoi
слyжбитa (aбo)oфiiiпнoмyвебсaйтi
HaцioнальнoГo aгeIITстBaУкpaiЬи . n,.unu
д.p*uвпoi cлyжби.

6. Кoнтpoль зa виконtuлlям цЬoГo poзпopяджеIlllя
пoкJIaсти нa кepiвникa
paйдepжaдмiнiсщaцii Жyк o.А.

Гoлoви paйДrp)кaДмiнiстpaцii

a.-paTУ

C.I.Тaнaсов

ЗAТBЕPДкЕHo
PoзпopяД)кеннЯ
ГoЛoBи
БеpезaнськoТ
paйoннoТ
ДrpжaBl{oТaДмiнiстpaцiТ
0 6 . 1 0 2. О | 7 J ф 8 6 . к

УMoBI4
IrpoBеДеtlня ПoBTopIIoгo кoнкypсy
нa зaйняTTя BaкaIITнoi пoсaДи Деp)кaвнoТ слyхсби кaTrгopi.i (B) . гoЛoBIIoГo сПrцiaлiстa
вiддiлy oсвiти Беpезaнськоl pайoнноТ держсaвнoi aДмiнiстpaцii MикoлaiЪськoi oблaстi
(вyл. I{ентpaЛЬнa' 33, спrт Бepезaнкa, 57401)

Зaгaльнi yмoви
ПoсaДовi oбoв,яЗки пoв,язaнi з pеaлiзaцi
Дrp)кaBlloi пoлiтИI<kIУ гaлyзi oсвiти, iз стaнoм
BиХoBtIoi poбoти У шIкoлax, з кorrTpoЛеМ
сTaI{oМ BикЛaДaння iстopii, iнoземнoТ МoBи,
МyЗичнoГo МисTеЦTBa' свtтoвo[ ЛlTеpaTypи

Пoсaдовi oбoв,язки

геoгpaфii, бioлoгiТ, з aтестaЦiсro зaклaдi
освiти, З оpгaнiзaцiсro Ilивiльнoго зaХисTy' з
оpгaнiзaцiеrо xapчyBaння дiтей, з лiтнiм
oЗДopoBЛенняМ tпколяpiв, iз здiйсненням
зaхoдiв Пo opгaнiзaцiТ дoзвiлля дiтей
шoзaшкiльний чaс, З opгaнiзaцiсlо взarмoДiТi

слyжбoro

сПpaBaх

У

дiтей

paйдеplкaДмiнiстpaцiТ,кpимiнaлЬнolo мiлiцi сro
iз

зДiйсненням

кoнTpoЛ}o

Зa

сBoсчaсниМ

BикoнaнняМДoкyментiвBищoГopiвня.
Умoви oПЛaTипpaцi

BисЛyГy poкiв' нaДбaвкa Зa paнГ Деp)кaBнo
yжбoвця, Зa нaявнoстi

oflЛaTи Пpaцl - ПpеМlЯ

ДoсTaTIIЬoГo фo*'ду

Tpoкoвo (нa пеpioД TиМчaсoBo yвiльненoгo

Iнфоpмaцiяпpo сTpoкoBiстьчи безстpoкoвiсть paцiвникay зв,язкy з rrpoxoД)кенняМ
ПpизнaЧеннянa пoсaДy
iйськoвoТслyжби зa кoнTpaкToMв oсoбливий
пеpioд)
1) кoпirо пaсПopTaГpoМaДЯНИHaУкpaiни;

) письмoвy ЗaЯBУ tlpo yчaсTЬ У кoнкypсi iз
ЗaзнaЧенняМ oсIIoBI{их мoтивiв ЩoДo зaйн
ПoсaДи деplкaвноi слylкби, Дo якoi ДoДaсTЬсЯ

е y довiльнiйфopмi;

) письмoBa Зa,IBa,в якiй oсoбa пoвiДoмЛя€ . шI
o неl нr ЗaсТoсoByloTЬcя зa6opoни' визнaченi
aсТинoIo
Ьolo a6o ЧеTBеpTo}o стaттi l

Пеpелiк ДoкyMеI{тiв,
необхiДниxдля yuaстi в
кoнкypсi, тa сTpoк Тx пoдaння

Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oЧищення BЛaци'',
НaДa€ . ЗГoДy Ha llpoхoД)кrння пеpевipки
ПpиЛЮДнення вiДoмoстей
сToсoBI{o
lДПoвlДI{oДo зaз}IaЧrнoгo Зaконv:

неi

4) копiro (кoпii) ДoкyМеIrTy(дoкyментiв) П
Blry;

5)оpигiнaлпoсвiДЧен}Iя
aтестaцiТщoдo вiльнoго

Bo-ГIoДlннЯДеp)кaBIIoЮ МoBolo (y paзi ПoДaнн

oкyмrнTiвДляyuaстiy кoнкypсivеpезСДиний
opTaЛ вaкaнсiй деpжaвнoТ слyжби FIAДC

oДaсТЬся кoпiя

ТaкoГo пoвiДoмлення.

..rбtrB.ЯЗКtrBt]

. n l ll гr ri нr :r tt* r i
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t
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Пpе.] яB-rясТЬся

Пpr-r\t-lJ,.t.еHняТесТ\ Baння ):

BсТaI{oBЛе}Io
б) ЗaПoBнен\ oсoбoB\. кapТк}'

aбо мiсцевoгo
iBикoнaHня функuiй ДrЦTaBи
Зd 2О16 piк (y вигляr]
,
|сaмoвpя.Цувaння
пpимipникa .'',^uj::I{енol
poзДpукoBalloГo

HAЗК).
п.**puцiТнa oфiuiйномyвеб.сaйтi
Cтpок

ПoДaння Дoкylvtентiв: 15 кfu.IенДapниx

Пpo
днiв З Дня oпpиЛЮ.цнен}IяiнфоpмauiТ
шоpтaлi
ПpoBеДrння кoнкypсy нa СДинoмy
слyжбk\Тa (aбo) oфiuiйномy
кaнсiй ДеpжaBнoi.
веб.сaйтi HAДС
4 *"*"'2017 poкy,пoчaToкo 14.00гoд.
9--^-

Miсце' чaс Ta ДaTaПoЧaTкy tlpoBеДrння

--,

кoнкypсy

Пp,.'уn

Пp'*"щ.' t-' Я Taпo бaтькoвi,нoмеp телефoну
Ta a.цpесaеЛrкTpoннoi ПoIIITиосoби, ЯКa HaДa€
oДaTкoBy iнфopмauirо

з IIиTaI{Ь tlpoBеДrнн

кoнкypсy

a Т eт янa Map' янiBI{a'

. ( 0 5 1 5 32) - 7 з - 7 5 ,

erеzankaЙ)щkяqvДд

Квaлiфiкaцiйнi вимoги
МoЛoДLшoГoбaкaлaвpa aбo бaкaлaв
u';щ", *
""-Че
ПеДaГoГlЧнa
нallpяМкoМ

oсB1ДpoooTи
. ?

B олoдiння Деp}кaBIIoIoМoBolo
кiсне Bикoнaння пoсTaBЛениx

Не пoтpебyе

МoBo}o
Biльне вoлоДiнняДrp}кaвI{oЮ
пpaцIoB aTkIЗ iнфopмaцlсЮ;
B
Декiлькoх
IIpaЦIoBaTи
2iздaтнiсть
Г)вмiння

ПpoекT

oДнoЧaснo;
кiнцевиx pеЗyЛЬTaTlB;
3) opirнтaцiя нa .цoсяГнення
ЗaBДa}Iня;
4j вмiння виpirпУBa;T|4кoмплекснi

pесypси (у ToМy
5jвмiння ефЬктиBII. BикopисToByBaTи
числi фiнaнсовi i мaтеpiaльнi);
-Гa
apгyмrнTУBaTИ
) вмiння нa.цaBaTиПpoПoзицii, ix
ПprЗеI{TyBaTи

КoмaнДнa poбoTa Ta взaемoдiя

еxt{lчнl

в кoмaнДi;
ffii"nя ПpaцЮг,aTуl
з iнtшими;
2i вмiнн".ф.n',внoТкoop.цинaцiТ

BМ1ння

oсoбистi кoмпетенцii

1) вiдпoвiДaльнtсть;
i сaмoстiйнiсть в poбoтi;
Z\
"'"'"мнiсть
3) yвaяtнiсть Дo детasтeй,;
4) нaпoлеГIIиBlсTЬ;

5) кpеaтивнiстьтa iнiцiaтивнiсть;

6) opiснтaцiя нa сaМopoзBиToк;
7) opiснтaцiя нa oбслyГoByBaння;
сиTyaцшx
8) вмiння ПpaцIoBaTи B сTpесoBиx

ПpoфесiйцЦI9щ1
Знaння ЗaкoнoДaBсTBa

Знaння:

,
1)КонститyuiТУкpaТни
сЛyжoy);
кПpo
.цrp}кaBнy
Укpaiни
2) Зaкoнy

Знaння сПеЦ1a-tьHoГo
Зaкoнo.]aBсТBa.Цo ПoB.язaне iз
зaBr1aнняМиТa змiстoll poбoти
еp}I(aBIIoГo сЛyхtбoвця

iдпoвiДнo Дo пoсaдoвoi

Пpo
(пoлoження
iнстpyкшiТ
pyкTypний пiдpoздiл)

нaння:

Укpafни кПpo освiтy>
l11Зaкону'
oсвiтy>
i2)Зaкoн1Укpaiни uПpo зaГaЛЬнyсеprДн}o

