ОГОЛОШЕННЯ
Вiдповiдно до вимог роздiлу IV глави 1 cTaTTi 19, глави 2 статтей 22 2З Закону Украiни <Про державну службу>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 25 березня 2016 року J\b 24б (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 серпня 20t7 року J\b б48) uПро затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноТ служби> та
наказу начапьника управлiння соцiшlьного захисту населення районноТ
держ€tвноТ адмiнiстрацii вiд 05.07.2018 Ns 47 - к <Про оголошення конкурсу
на замiщення вакантноi пос4ди провiдного спецiалiста сектору прийняття
з€uIв та документiв вiддiлу грошових допомог та компенсацiй управлiння
ооцiалъного захисту ЕасепенЕя районноi державноi адмiнiстрацii>> управлiння
СОцiалъного ЗЕlхисту населення раЙонноi державноi адмiнiстршlii оголошуе
КОНКУРС на замiщення вакантноТ посади державноi служби категорiТ (В>> ПРОВiДНОГО спецiалiста сектору прийняття з€Lrtв та документiв вiддilry
грошових допомог та компенсацiй.

ЗЛТВЕРДКЕНО
Наказ начЕшьника уг{равлiння

соцiагrьного

захисту
населення районноТ державноТ

адмiнiстрацii

вiд 05 липня20 1В р. JФ 47-к

умови

проведення конкурсу на замiщення BaKaHTHoi посади державного
СЛУЖбовця категорii <<В>> - провiдного спецiалiста сектору прийняття
заяВ та документiв вiддiлу грошових допомог та компепсацiй управлiння
СОЦiального захпсту населення Барвiнкiвськоl районноi державноi
адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

Загалънi умови

L.l Посадовi обов'язки

t

1) здiйснюс видачу особових справ громадян з

apxiBнoТ кiмнати на призначення
державноТ соцi€tльноТ допомоги,

ycix

видiв
житлових

субсидiй, компенсацiйн их виплат;
2) забезпечуе захист персон€lJIьних даних;
З) вiдповiдае за збереження особових справ у
gрцlЕцtЙ
хiвнiй KiMHaTi отримувачiв
ycix видiв
отDимyвачiв

ж{итлOвих tубсидiй,
соцiаJIьних
допомог9
компенсацiйних випл ат;
4) надас методичну допомогу грOмадянам у
гrрийняттi заяв та докуhдентiв, необхiдних для
mризначення yoix видiв ооцiашьних допомог,
житлових субсидiй, комilенсацiйних виIIдат;
'*'
лat
т}тттт.)тттl
1
про
пOвlдомлень
видачу
здlЙснюе
J{\ )
шризначення ycix видiв державноТ соцiагrьноi
дФпомоги, житлових субсидiй, комшексацiйних
виплат;
б) бере r{асть у рФзробg{i персшективних
планiв роботи вiддiлу;
7) гlриймае участь у пiдготовцi iнформацiйно роз'яснюtsаJIьýих матерiалiв на iнформацiйнi
стенди управлiння, устаноts, органiзацiй та
сiльських рад;
8) контролюс та оцiнтос gтан сшрав на
вiдповiднiй дiлянцi роботк, веде журЕ{ыхи видачi
особових gправ з apxiBHoT кiмнати на шризначення
Bcix видiв соrцiальних дошомGг, житлоtsих субсидiй
та компенсацiйних виг{л ж;
9) приймас участь у проведеннi шорiчноТ
iнвентаризаiдiТ особOtsих сшрав Фдержувачiв Bcix
видiв державних сощiагrьних доцомог,
компенсацiйних виIIлат
10) веде дiловодство, кореспонденцiю в межах
е

наданоТ комIIетенцiТ.

Сфера вiдповiдашькостi (основний напрям
роботи за посадою): спещiштiст з ведення apxiBy
особOвих спраts грФмадян Еа шризначення ycix
видiв державноТ соцiашьноТ дошомOги, житлових
субсидiй, компенсацiйних виплат.

опис зовнiшнiх

сiльським та сеJIиIцнOIс радаl\fiи
2.

Умови оплати прац1

-J. Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи

безстроковiсть
призначення на по9аду_

{за

зв'язкiв

наявностi):

"

Посадовий 0клад З500 црн;
iншi надбавки та доЕлати вiдгrовiдно дG cTaTTi 52
Закону YrcpaTHи (Гlрс державну слггжбуо
Безстроково.

Перелiк документiв,
необхiдних для участi в
KoHK}pci, та строк ik
поданнrI

1.

Когriя паспорта цромадff{ина Уrраiни.

2.

Гfuсьмова заява про участь

у

KoHKypci iз

зазначенням основних мотивiв щодо зайняття посади

державнот сJrркби, до якоi додаеться резюме у
довiльнiй формi.
3" Письмова заж4 в якiй особа повiдомлtяе, що до
неi не застосовуються заборони, визначенi частиною
тредьqц або четвертою cTaTTi 1 Закону Уrраiни <Про
очиIцення влади), та надае згоду на шроходження
перевiрки та на оприJIюднення вiдомостей стосовно
неТ вiдповiдно до з€}значеного Закону.
4.Когriя (копii) документа (документiв) про ocBiry.
5. Оригiнап посвiдчення атестацii щодо вiльного
володiння державною мовою (у разi подання
документiв для участi у KoнKypci через единиЙ

IIортап вакансiЙ дер}кавноТ служби НАЛС

шодаеться копiя такого посвiдчення, а оригiнап
обов'язково пред'являеться до проходження
тестування).
б. Заловнена особова картка встановленого зразка.
7. Щекларщiя особи, ytIoBHoBаlKeHot на виконання

фу"*ц;Х держави або мiсцевого сЕtмовршрання' за
201 7 piK.

у

8. Особа з iнвалliднiстю, яка бажае взяти участь
KoнKypci та IIотребуе у зв'язку з цим розумного

пристосування, подае заяву за фор*оIо згiдно з
додаткопл 3 Порядку шроведення конкурсу на
зайняття посад державноТ слу}кби, затвердженого
IIостановою Кабiнету VIiHicTpiB УкраiЪи вiд
5.0З.2аIб J\lb246 (в редакцiТ шостанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 18.08,2017 J\b648 (iз
змiнами) про забезпечення в установленому
порядку розумного шристосування.

TepMiH подання документiв: 19 кшIендарних
днiв з дня оприлюднення, i"формацiТ про

проведення конкурсу на офiцiйному сайтi
Нацiонапьного агентства з питань державноi
служби.

Локументи приймаються за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Барвiнкове, вул. Освiти,

647а1 , XapKiBcbкa область, м, Барвiнкове,

}чIiсце, час та дата

6.

початку проtsедення
конкурсу

вул, Освiти, 17,2 псверх
1З.{}0 год.
27 липня 2018 року

ПрiзвиIIIе, iм'ятапо
батьковi, номер
телефону та 4дреса
електронноТ пошти

Кузнецова Натыliя Миколаiвн4
тел. (0 57 57} 41 65 5,
E-iTail: Ьаrч uszn@ukr.net

особи9

яка

надае

додаткову iнформщiю з
питань проведення
конк}rрсу

Квалiфiкацiйнi вимGги
комшоненти вимоги

Вимога
]-.

2.
3.

OcBiTa

Вища,

не

нижче

ступеня

мслФдшогс

бакалавра9

бакыlавDа
Без вимог до досвiду роботи
Вiльне володiння державноЕо мсвоЕо

fiосвrд роботи
Володiння державною
мовою

Вимоги дtl комшетентностi
1.

2.

р,

J.

Вимога
Особливостi роботи

(iндивiдуагlьно9
командна робото,
проектна робота тоIщо)
Умiння fiращювати з
комп'ютером (piBeнb
кори стув ач&, зазн ачити

необхiднi
спецiагriзованi
шрограми, з якими
повинна вмiти
працювати особа)
Необхiднi дiловi якостi

комжоненти tsимоги
trндивiдуапьна робот&, гOтовнiоть дФ роботи в
ýлектронного
вIIровадження
умовах
документообiгу, сшрийняття нововведень та Тх
реапiзаlдiя.

Вiльне володiння кФмп'ютерOм
досвiдченого користувача; _

piBeHb

досвiл роботи з офiоним пакетом fu{icrosoft Office
(Wоrd, Ехе1);
навички роботи з iнформацiйно пошуковими
системами в мережi IHTepHeT;
умiння використовуватI а комшОютерне обладнання
та офiснч TexHiKy.
Щiлове спiлкування (письмове i усне);
вмiння ефективноТ комунiкацil ;
ошеративнiсть;
вмiння шрацIовати з iнформацлсrо;
умiння прац}овати в командi;
вмiння шрацювати в стресових ситуацiях.

4"

Необхiднi особистiснi
якостi

Комунiкабельнiсть;
вiдгrовiдагrьнiсть;
уtsажнiсть до детапеiт;

дисциплiнованiсть;
контроль емоцiй.

IIрофесiйнi знання
ВимOга
4

l-.

Знання законOдавства

2.

Знання спещiашьного
законодавства, щс
ков'язане iз
завданнями та
змiстом роботи
державного
службовця
вiдlэовiдно дс
шФоадовоТ iнструкщiТ
{шоло}кення про
структурний
гliдроздiл)

компоненти вимоги
Конституцiя УкраiЪи;
Закон УкраiЪи <Про державну службуrr;
Закон Украiни <Про запобiгання корупцii
Закони УкраiЪи:
кПро державну допомогу сiм'ям з дiтьми)),
кПро
соцlаJIьну
допомогу
дер}кавну
маrrозабезпеченим ciM'

ям>>,

Постанови Кабiнеry MiHicTpiB:

вiд 21.10.1995 J\b 848 <Про

затвердження
Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на
оплату житлово-комун€rльних посJryг, придбання
скрапленого .шу, твердого та рiдкого пiчного
побутового п€lлива),
вiд 28 грудня 2001 р. JФ 1751 <Про затвердження
Порялку призначення i виплати державноТ допомоги

сiм'ям з дiтьми>>,
вiд 24 лютого 2003 р. JФ 250 кПро затвердження
шризначення 1 виплати державно1
ГIорядку
соцiагlьноТ допомоги малозабезпеченим сiм'ям>>,
iншi законодавчi та пiдзаконнi акти, що
регламентуIоть дiяльнiсть вiддiлry соцiальних
коL{пенсацiЙ та персонiфiкацiТ.

