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УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

заступника начальника відділу управління персоналом 

(категорія «Б») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Відповідає за здійснення аналітичної та 

організаційної роботи з кадрового менеджменту, 

документальне оформлення вступу на державну 

службу, її проходження та припинення. 

Аналізує практику застосування законодавчих і 

нормативних актів з питань проведення 

державної кадрової політики за напрямками 

своєї діяльності, готує пропозиції щодо її 

поліпшення та подає їх в установленому порядку 

начальникові відділу. 

Забезпечує підготовку матеріалів щодо 

призначення на посади та звільнення з посад 

працівників в апараті адміністрації, керівників 

структурних підрозділів адміністрації зі 

статусом юридичних осіб публічного права, 

готує розпорядження адміністрації та накази 

адміністрації. 

Аналізує кількісний та якісний склад державних 

службовців. Веде встановлену звітно-облікову 

документацію, готує державну статистичну 

звітність та іншу звітність згідно чинного 

законодавства з питань управління персоналом. 

Ознайомлює працівників адміністрації з 

правилами внутрішнього службового 

розпорядку, посадовими інструкціями та іншими 

документами з поставленими ними підписів та 

дати ознайомлення. Оформляє документи та 

готує розпорядження адміністрації, накази 

адміністрації про присвоєння відповідних рангів 

державним службовцям. Організовує складання 

Присяги державного службовця особою, яка 

вперше вступає на державну службу. Обчислює 

стаж роботи та державної служби. Здійснює 



контроль та готує розпорядження адміністрації, 

накази адміністрації про встановлення надбавок 

за вислугу років. Здійснює роботу, пов’язану із 

заповненням, обліком і зберіганням особових 

справ керівників підприємств, установ і 

організацій, що передані до сфери управління 

адміністрації. Оформляє і видає довідки з місця 

роботи працівника, що належать до його 

компетенції. Бере участь у проведені нарад з 

питань управління персоналом відповідно до 

сфери діяльності відділу. Розглядає звернення 

громадян, підприємств, установ та організацій, 

посадових осіб, запити та звернення народних 

депутатів, запити на інформацію з питань 

управління персоналом. Проводить іншу роботу, 

пов’язану із застосуванням законодавства 

законодавства про працю та державну службу. 

Виконує поточні завдання за дорученням 

начальника відділу. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5600 грн., надбавка за ранг 

державного службовця та надбавка за вислугу 

років на державній службі - згідно чинного 

законодавства. 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроковий трудовий договір. 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копію паспорта громадянина України;                   

2) письмову заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів для зайняття 

посади до якої додається резюме у довільній 

формі; 3) письмову заяву, в якій повідомляється 

про те, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 

та надається згода на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного Закону; 4) копію 

(копії) документа (документів) про освіту; 

5) посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою (у разі подання 

документів для участі у конкурсі через Єдиний 

портал вакансій державної служби НАДС 

подається копія такого  посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


тестування); 6) заповнену особову картку 

встановленого зразка; 7) декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за минулий рік 

(надається у вигляді роздрукованого примірника 

заповненої декларації на офіційному веб-сайті 

НАЗК);  8) заяву 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. 

Документи приймаються до 18.00 год.               

28 серпня 2019 року. 

Додаткові 

(необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби 

Місце, час та дата 

початку  проведення 

перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов 

Ради Європи/ 

тестування 

30 серпня 2019 року о 10-00 

03020, м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41.  

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Чередніченко Олена Іванівна, т. 207-09-29  

o.cherednychenko@solor.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги  

Освіта Вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра 

Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби 

категорії «Б», «В» або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не 

менше одного року. 

Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 



Вимога Компоненти вимоги 

Ділові якості Аналітичні здібності, здатність концентруватись 

на деталях, уміння дотримуватись субординації, 

оперативність, обчислювальне мислення, уміння 

працювати в команді 

Управління 

організацією роботи та 

персоналом 

Організація і контроль роботи, вміння 

працювати в команді та керувати командою, 

оцінка, розвиток та мотивування підлеглих, 

вміння розв’язувати конфлікти. 

Особистісні якості Дисциплінованість, відповідальність, 

ініціативність, надійність, порядність, чесність, 

тактовність, емоційна стабільність, рішучість. 

Уміння працювати з 

комп’ютером 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Excel, 

Word), навички роботи з інформаційно-

пошуковими системами в мережі Інтернет, 

уміння використовувати офісну техніку. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства  Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»;   

Закон України «Про запобігання корупції». 

Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями 

та змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення 

про структурний 

підрозділ) 

Закони України: 

«Про місцеві державні адміністрації»,  

«Про інформацію»,  

«Про захист персональних даних»,  

«Про доступ до публічної інформації». 

Знання трудового законодавства, нормативних 

документів, що стосуються державної служби та 

діяльності адміністрації.  

 

 

 

 

 

 
 
 


