
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 21.12.2018 № 849-к 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади 

начальник управління організаційно-господарського забезпечення Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області (категорія «Б») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва діяльністю Управління; 

2. Здійснення аналітичного та організаційного 

забезпечення діяльності керівництва Головного 

управління; 

3. Забезпечення попереднього опрацювання документів, 

що надходять на розгляд керівництва Головного 

управління; 

4. Здійснення підготовки зустрічей, засідань, нарад, які 

проводить начальник Головного управління та його 

заступник; 

5. Забезпечення виконання інших поточних доручень 

керівника Головного управління; 

6. Ведення обліку завдань, реалізація яких передбачена 

актами законодавства, наказами і дорученнями 

керівництва Головного управління, контроль за 

виконанням яких покладено на Управління; 

7. Формування бази даних контрольних завдань та 

забезпечення внесення інформації про стан їх 

виконання; 

8. Підготовка і систематичне надання структурним 

підрозділам Головного управління інформаційних 

матеріалів щодо строків виконання вимог актів 

законодавства, наказів і доручень керівництва 

Головного управління; 

9. Відстеження ходу виконання контрольних завдань; 

10. Здійснення контролю за виконанням структурними 

підрозділами Головного управління, доручень органів 

вищого рівня та керівництва; 

11. Забезпечення своєчасного надходження 

інформаційних, довідкових та інших матеріалів від 

структурних підрозділів Головного управління про хід 

виконання актів  законодавства, наказів і доручень 

керівництва Головного управління. 

Умови оплати праці Посадовий оклад відповідно до нормативно-правового 

акту, що регулює умови оплати праці державних 

службовців у 2018 році. Надбавка за вислугу років на 

державній службі, надбавка за ранг державного 

службовця відповідно до  

ст. 52 Закону України «Про державну службу»  



Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1.Копія паспорту громадянина України; 

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади державної 

служби за встановленою формою (додаток 2 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 

року №648)), до якої додається резюме у довільній 

формі; 

3.Письмова заява, в якій особа 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 на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону; 

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

7. Довідка про відсутність заборгованості зі сплати 

аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з 

дня пред’явлення виконавчого документа до 

примусового виконання. 

8. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік* 

9. У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, 

про забезпечення в установленому порядку розумного 

пристосування(додаток 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2016 року № 246 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 

648)). 

 Термін прийняття документів – 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу,  

до 1645 години 04 січня 2019 року, за адресою:             

м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5. 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

10 січня 2019 року, починаючи з 1000 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 

11. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

Ніколенко Ольга Григорівна, 

тел. 0542-77-90-20 

моб. 095-466-91-76 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 



особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта не нижче ступеня магістра 

2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій 

"Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності не менше двох років 

3. Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Освіта  Вища освіта не нижче ступеня магістра  

2. Лідерство - ведення ділових переговорів; 

- вміння обґрунтовувати власну позицію;  

- досягнення кінцевих результатів. 

3. Прийняття 

ефективних рішень 

- вміння вирішувати комплексні завдання; 

- аналіз державної політики та планування заходів з її 

реалізації; 

- вміння працювати з великими масивами інформації; 

- вміння працювати при багатозадачності; 

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

4. Комунікації та 

взаємодія 

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 

- відкритість. 

5. Впровадження змін - реалізація плану змін; 

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією 

на них; 

- оцінка ефективності здійснених змін. 

6. Управління 

організацією роботи та 

персоналом 

- організація і контроль роботи; 

- управління якісним обслуговуванням; 

- вміння працювати в команді та керувати командою;  

- мотивування; 

- оцінка і розвиток підлеглих; 

- вміння розв’язання конфліктів. 

6. Особистісні 

компетенції 

- аналітичні здібності; 

- дисципліна і системність; 

- інноваційність та креативність; 

- самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

- дипломатичність та гнучкість; 

- незалежність та ініціативність; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

7. Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 

програмне забезпечення: рівень досвідченого 

користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет, використовувати офісну техніку  



Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України; 

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане 

із завданнями та змістом 

роботи державного 

службовця відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний підрозділ) 

- Господарський кодекс України;  

- Закони України «Про інформацію», «Про захист 

персональних даних», «Про звернення громадян», «Про 

доступ до публічної інформації»; 

- Типова інструкція з діловодства  у  центральних 

органах  виконавчої  влади,  Раді  Міністрів Автономної 

Республіки Крим,  місцевих органах виконавчої влади, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

30 листопада 2011 р. №1242;  

- Інструкція про  порядок обліку,  зберігання і 

використання  документів,  справ,  видань  та  інших  ма

теріальних носіїв інформації, які містять службову 

інформацію, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №1893; 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердж. Наказом Нацдержслужби 

України від 05.08.2016 року №158; 

- інші нормативно-правові акти, які регулюють питання 

функціональних повноважень Головного управління  та 

структурного підрозділу. 

 

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  

від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088,  

з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про 

запобігання корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних 

засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 
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