
Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 27.11.2017 № 520-к 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади 

головного спеціаліста відділу управління персоналом Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області  

(категорія «В») (дві посади) 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Розробляє проекти організаційно-розпорядчих 

актів, що стосуються питань управління 

персоналом, трудових відносин та державної 

служби, проводить їх аналіз на предмет 

відповідності чинному законодавству.  

2. Аналізує кількісний та якісний склад державних 

службовців, обчислює стаж роботи та стаж 

державної служби.  

3. Надає методичну та консультативну допомогу з 

питань управління персоналом керівникам та 

працівникам структурних підрозділів  

4. Забезпечує підготовку документів щодо 

заохочення та нагородження персоналу 

державними нагородами, відомчими 

заохочувальними відзнаками, веде відповідний 

облік  

5. Здійснює контроль за встановленням надбавок 

за вислугу років, оформляє і видає довідки 

працівникам з місця роботи, опрацьовує листки 

тимчасової непрацездатності.  

6. Організовує роботу, пов'язану із заповненням, 

обліком і зберіганням трудових книжок та 

особових справ працівників.  

7. Готує проекти листів за результатами розгляду 

звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, посадових осіб, запитів та звернень 

народних депутатів, запитів на інформацію з 

питань управління персоналом  

10. Виконує інші доручення начальника відділу 

управління персоналом. 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів». 

Посадовий оклад – 3801 грн. 
 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

Безстрокове призначення на посаду 

 



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 заняття 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 або довідка про результати 

проходження такої перевірки (у разі наявності); 

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

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за минулий рік* 

8. У разі інвалідності – заяву за встановленою 

формою, про забезпечення в установленому 

порядку розумного пристосування(додаток 3 до 

Порядку проведення конкурсу на заняття 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 1800 години 11 грудня 2017 року, за адресою: 

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

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

15 грудня 2017 року, починаючи з 1100 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 2-й поверх, 

каб. № 10. 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Ніколенко Ольга Григорівна, 

тел. 0542-77-90-20 

моб. 0954669176 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 



 

1. Освіта Вища освіта, ступінь бакалавра, молодшого 

бакалавра  

2. Досвід роботи Без вимог 

3. Володіння державною 

мовою 

 

Вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність  
 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

- вміння працювати з інформацією; 

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

- вміння вирішувати комплексні завдання. 

 

2. Командна робота та 

взаємодія 

- вміння працювати в команді; 

- вміння ефективної координації з іншими; 

- вміння надавати зворотний зв'язок. 

 

3. Сприйняття змін - виконання плану змін та покращень; 

- здатність приймати зміни та змінюватись. 

 

4. Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання 

та програмне забезпечення, використовувати 

офісну техніку. 

 

5. Особистісні компетенції - відповідальність; 

- системність і самостійність в роботі; 

- наполегливість; 

- креативність та ініціативність; 

- орієнтація на саморозвиток; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

  

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) 

- Кодекс законів про працю України; 

- Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»; 

- Закон України «Про звернення громадян»;  

- Закон України «Про інформацію»; 

- Порядок обчислення стажу державної служби, 

затвердж. постановою КМ України від 25.03.2016 

року №229; 

- Питання оплати праці працівників державних 

органів, затвердж. постановою КМ України від 

18.01.2017 року №15;  

- Питання присвоєння рангів державних 

службовців та співвідношення між рангами 



державних службовців і рангами посадових осіб 

місцевого самоврядування, військовими званнями, 

дипломатичними рангами та іншими спеціальними 

званнями затвердж. Постановою Кабінетну 

Міністрів України від 20.04.2016 року № 306; 

- Порядок надання державним службовцям 

додаткових оплачуваних відпусток, затвердж. 

Постановою Кабінетну Міністрів України від 

06.04.2016 року № 270; 

- Інструкція про порядок ведення трудових книжок 

працівників, затверджена спільним наказом 

Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 

року №58;  

- Порядок ведення та зберігання особових справ 

державних службовців, затвердж. наказом 

Нацдержслужби України від 22 березня 2016 року 

№64;  

- Типове положення про службу управління 

персоналом державного органу, затвердж. наказом 

Нацдержслужби України від 03 березня 2016 року 

№ 47; 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердж. Наказом 

Нацдержслужби України від 05.08.2016 року 

№158. 
 

 

* 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. 




