
                       Додаток 

до наказу управління соціального захисту 

                                                             населення Острозької районної  

                                                державної адміністрації 

                                      07.12.2018 № 19-к 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу призначення державних допомог управління соціального захисту 

населення Острозької районної державної адміністрації ( на період відсутності основного працівника) 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, районної державної адміністрації. 

2. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, 

3. Забезпечує проведення робіт , пов’язаних з реалізацією соціальної політики. 

4. Надає пропозиції, щодо розроблення нормативних та організаційно-методичних 

документів, 

5. Забезпечує організацію  виконання окремих доручень начальника відділу. 

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4100, 00 грн., надбавка за 

вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного 

службовця. 



Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Строково, на період відсутності основного працівника  

Перелік документів, необхідних для 

участі в конкурсі, та строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби, 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. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій  

держави або місцевого самоврядування за минулий рік. 

7. Оригінал 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 тестування). 

     У разі подання документів для участі в конкурсі особисто або поштою заяви, зазначені у 

підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


Строк прийняття документів: до 09 січня  2019 року  18.15 год. 

Дата, час і місце проведення конкурсу Конкурс буде проведений 15 січня 2019 року об 10.00 год. за адресою: 35800, м. Острог, 

проспект Незалежності, 34а  управління соціального захисту населення Острозької районної 

державної адміністрації 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію 

з питань проведення конкурсу 

  Новодворська Ольга Миколаївна 

телефон для довідок: (03654) 2-35-78 

e-mail: sobesrda@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта економічного або соціального або юридичного спрямування, не нижче ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра 

2. Досвід роботи Без вимог до стажу 

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з комп’ютером Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office ( Word, 

Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет 

2. Необхідні ділові якості Аналітичні здібності, виваженість, стійкість, адаптивність, стресостійкість, вміння визначати 

пріоритети, уміння працювати в команді. 



3.  Необхідні особистісні якості Ініціативність, надійність, дисциплінованість, контроль емоцій, комунікабельність, повага до 

інших, відповідальність. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання:  

- Конституції  України; 

- Закону України «Про державну службу»; 

- Закону України «Про запобігання корупції» 

2. Знання спеціального 

законодавства, що пов’язано із 

завданнями та змістом роботи 

державного службовця 

Закони України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  «Про 

державну  допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю».  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження» Порядку призначення та надання 

населенню субсидій, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19

