ОГОЛОШЕННЯ
Вiдповiдно до вимог роздirry IV глави 1 cTaTTi 19, глави 2 статtей 22 23 Закону Украiни пПро державну службу>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 25 березня 201'6 року }lb 24б (в редакцii постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 18 серпня 201_7 року Nч б48) оПро затвердження
Порялку проведення конкурсу на зайняття посад державноi слrужби> та
нак€ву начальника управлiння соцiа.гrьного захисту населення районноТ
державноi адмiнiстрацii вiд 06,07.2018 Ns 4В - к <Про оголOшення конкурсу
на замiщення вак€штноi посади головного спецiалiста вiддiлу соцiальних
комшенсацiй та персонiфiкацii управлiння соцiального захисту населення
районноi державноi адмiнiстрачiТ> управлiння соцiапъного захисту населення
районноi держ€}вноi адмiнiстрацii оголошу€ конкурс на замiщеЕня вакантноi
посади державноi слryжби категорii (В>> - головного спецiапiста вiддiлу
соцiальних компенсацiй та персонiфiкацii.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начапьника угIравлiння

соцiального

захисту
населенЕя районноi державноi
адмiнiстрацiТ
вiд 0б липня 2018 р. JФ 48-к

умови

проведення конкурсу на замiщення вакантноТ посади державногtr
службовця категорii <<В>> - головного спецiалiста вiддiлу соцiальних
компенсацiй та персонiфiкацii управлiння соцiального захисту
населення Барвiнкiвськоi райопноI державноi адмiнiстрацii
XapKiBcbKoi областi

Загальнi умови
Посадовi обов'язки

t) веле шрийом гроъ,{едян;
2} органiзовуе i шрФвOдить кФЕ{sультац11,
здiйснюе розгд яд звернень гро}f,адян, ттiдlэриемств,
органiзаtдiй та установ з гýитань, шцФ вiднесенi до
кФмшетенщiТ вiддiлу, tsжквае заходiв до усунення
шричин, якi викликають скарги;

З)

органiзовус роботу ЕIо нашравленню
вiйськовослужбовщiв, якi брши
учаоть в
caHaTopiTB
антитерористичнiй olтepar{iТ, дФ
ХаркiвgькоТ.облбстi для прохФдження вiдпочинку
за рахунок обласного бrоджету;

4)

органiзовуе роботу по направленню
вiйськовослужбовцiв, якi брапи участь в
антитерористичнiй операцiТ, до закладiв, якi
надають послуги з шсихологiчноТ реабiлiтацiТ та

проводить виплату грошовоi компенсацiТ BapTocTi
проiЪду учасникiв антитерористичноi операцii до
проходження
реабiлiтацiйних установ
психологiчноi реабiлiтацiТ та наз ад;
5) веде облiк iнвагriдiв та пeнcioHepiB, якi
потребують матерiагrьноТ допомоги ;
б) проводить видачу посвiдчень ветеранам
вiйни та працi, членам сiмей загиблих (гrомерлих)
BeTepaHiB вiйни;
7) здiйснюе нарахування компенсацiйних
технiчне
виплат
бензин, ремонт
обслуговування автотранспорту особ&м, якi мають
автомобiль, т& на транспортне обслуговування
осiб з iнвашiднiстю, якi мають медичнi пок€tзання
для забезпечення пiльговим автомобiлем ;
8) органiзовуе правильнiсть та своечаснiсть
гriдготовки виплатних документiв ;
9) складае мiсячну, квартаIIьну та рiчну
звiтнiстъ;
органiзацiйному
бере участь
забезпеченню нарад, ceMiHapiB з питань, що
наJIежить до компетенцiТ вiддiлу;
11) органiзовуе роботу з укомплектування,
зберiгання, облiку та використання архiвних
документiв вiддiлу;

для

на

та

10)

|2) веде

2.

Умови оIIлати працi

о

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
шризначення на посаду
Перелiк документiв,
необхiдних дJIя участi в
KoнKypci, та строк ik

J"

4.

под€lннrl

в

дiловодство ,кореспонденцiю

в

межах наданоТ компетенцiТ.
Посадовий оклад 4100 грн;
iншi надбавки та доплати вiдповiдно до cTaTTi 52
Закону УrсраТни кПро державну сJýDкбуr,
Безстроково.
I

Копtя паспорта |ромадrш{инаУкраiни.
2. Гfuсьмова зчuIва про 1..lacTb у KoHKypci iз
зазначенням основних мотивiв щодо зйняття посади
1

.

державноi сJtркби,

до

лсоТ додаеться резюме у

довiльнiй формi.
3. Гfuсьмова заява, в лсiй особа повrдомляе) Iцо до

не застOсOts}цоться заборони, визначеýi заgтиною
Tpel]bo}o або четврдэg}g cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про
очиш{еннrt влади}}, т& надае згOду н& шрФходженнrI
шеревiрки та Еа ошриJЕоджеýня вiд*мостей *тосовно
неТ вrдповiдно дс зазначенФгФ Закону.
4.Кошiя (Koпil) документа {документiв) шро ocBiry.
5, Op"riHa"T пос,вiдчерtня атеOтацiТ ш{одо вiльного
вслOдiння державно}Ф м*вФIФ (у разi ýодання
неТ

документiв для участi

у

кФнкуроi через Сдинпй

шортаJI вакансiй державноТ службух НАДС
подаетьýя кошiя такФгФ шоовiдченжя,

обов'язково пред'являсться дФ

а

Фригiнагl
шрохФдження

тестування).

6. Зашовнена особова картка встановлекOго зразка.

ýекларацiя особи, }тtФвноtsсnкеноТ на виконання
фуrкцiй дер}кави або мiсцевOгФ самоврядувжнrt, зd
7"

2atr7 piK-

8. Особа з irавштiднiстю, яка бажае взяти ylacTb
у конкурс; та IтФтребуе у зв'язку з цим розуI\dного
шристоgування, шФдае заяву за фороrою згiдно з
додаткOм З ГIорядку шроведення конкурсу на
зайняття IIосад держ(авноТ служби9 затtsердженого

IIостановою КабiЕ{ету MiHicTpiB УкраТни вiд
5.0З.2016 J\b246 (в редакцiТ fiостанови Кабiнету

h{iнicTpiB Украrни вiд 18,С8 ,2О17 Л9б48 (iз
змiнами) жро забезпечення в уетанsвленому
порядку рOзумного приотGсування"

TepMiH IЕOдеЕIня дOкумеЕIтйв: 15. кжендарних
днiв з дня ошрил}однення iнформацiТ ilро

проведення конкурсу на офiщiйному сайтi
Нацiон€tJIьногФ агентства з IIитань державноi
служби.

5.

VIiсце? час та дата
IIочатку проведеннrt
кOнкурсу

6.

ГфiзвиIце, iм'ятапо
батьковi, номер
телефону та адреса

Документи цриймаються за едресо}о:
XapKiBcbKa обпасть, м" Барвлнкове, вул. Освiти,
17 , кабiнет }ф 9
6470 1, XapKiBcbкa область, м" Барвiнкове,
вул. Освiти, \7,2 поtsерх
09,3Ф гсд,
26 лЕrIIня2018 рOку
КузнсItrова Натшiя fulиколаfвн&,
тел. (057 57} 41655,
E-mail: Ьаrч uszn@uktr.ngt

електронно1 пошти
особи) яка надае

додаткову iнформацiю з
питань проведеннrt
конкурсу

Квалiфiкацiйнi вимоги
компоненти вимоги
Вишда, не нижче ступеня молодшого бакагrавра,

Вимога
1.

2.
J.
F,

OcBiTa

бакалавра, економiчного спрямування
Без вимог до досвiду роботи
Вiльне володiння державною мовою

роботи
Володiння державною
мовою
.Щосвrд

Вимоги до компетентностi
1.

Вимога
Основний напрям
роботи за посадою

Z.

ОсобливOстi роботи

J.

опис зовнlшнlх зв'язкiв

4.

Умiння працювати

компоненти вимоги
органiзацiя виконання заходiв, щодо реаJIiзацiТ
державноТ соцiальноi полiтики у сферi соцiалlьного
захисту вразливих верств насеrЪ"",

з

комп'ютероIчI (piBeнb
кори стув ачв, зЕ}значити

необхiднi
сшецiагriзованi
програми, з якими
повинна вмiти
працювати особа)
5.

Необхiднi дiловi якостi

командна та iндивiдуаJIьна робота

взаемодiе з Департаментом соцiшьного з€lхисту
населеннrt, сiльськими та селиtцною радами
району, центр€[пьною районною лiкарнею,
санаторiями Харкiвськоi областi

вiльне володiння комп'ютером

piBeHb

досвiдченого кори сryва ча;
досвiд роботи з офiсним пакетом Vlicrosoft Office
(Word, Exel);
навички роботи з iнформацiйно пошуковими
системами в мережi IHTepHeT;
умiння використовувати комш'ютерне обладнання
та офiсну TexHiKy
дiлове спiлкування (письмове i }сне);
вмiння ефективноi комунiкацii та публiчних
виступiв;
.

ошеративнiсть;
вмiння працювати з iнформацiею;
вмiння працювати в стресових ситуацiях;
навички контролю;
умiння працювати в командi;

органiзаторськi здiбностi.

Необхiднi особистiснt
якостi

комунiкабельнлсть;
вiдповiдыlьнiсть;
yBaжHicTb до дета.iIей;
дисцигtлiнованiстъ;
iнilдiативнiсть;
TaKToBHicTb:
контроль емоцlи.
.l,

tIрофесiйн* знаннж

Вимога
знання законод€lвства

Знання спецiшtьного
закснодавства, що
ков'язане iз
завданняfuIи та
змiстом роботи
державногс
службовця
вiдгrовiдно до
шссадовоТ iнструкшiТ
(положення про
структурний
пiдроздiл)

КомпФненти
Конституцiя УкраТни;

врýмогЕý

Закон УкраТни кГfро державну службу";
Закон УкраТни <<Г{ро зажобiгання корyпщiТ
Закони Украiни:

кГlро статус

tseTepaнiB

вlини,
a

tJ

г8рант11
aaa

1х

аa

соцlаJIьного з€lхисту>),

кПро основи соцiальноi зш<ищеностi осiб

iнвалiднiстю в YKpaTHi>,

<Про соцiагlьний i

правовий

з

захист

вiйсъковослужбовцiв та членiв Тх оiмей>,
Постанови:
вiд 19.07.2006 J\b 999 <Про затвердження
Порялку забезпечення iнвалiдiв автомобiлями)),
31.03.2015 Ns200 кПро затвердження
Порядку використЕlння коштiв, передбачених у
державному бюджетi на забезпечення постракдапих
уrасникiв €lнтитерористичноi операцii санаторнокурортним лiкуваннямD,
вiд Ш.а2.2007 Ns 228 <Порядок виплати та
розмiри грошових компенсацiй на бензин, ремонт i
технiчне обслгуговування автомобiлiв на транспортн€

вiд

обслугов)вання>),

законодавчi та пiдзаконнi акти, що
регламентуIоть дiяliьнiсть вiддiлу соцiшlьних

iншi

комшенсащiй та перQонiфiкащii'.

