
Додаток № 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Черкаській області від 
10.12.2017  № 11- ОД

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «Б»
завідувача сектору документального забезпечення відділу організаційно-

господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в
Черкаській області

Загальні умови

Посадові обов’язки
1.  Здійснює  керівництво  діяльністю  сектором,

розподіляє  обов’язки  між  працівниками,  очолює  та
контролює їх роботу.

2.  Організовує  роботу  сектору  документального
забезпечення.

3.  Забезпечує  своєчасне  оброблення  кореспонденції,
що  надходить  та  відправляється,  її  доставляння  за
призначенням.

4.  Здійснює  контроль  за  строками  виконання
документів та їх правильним оформленням.

5. Організовує роботу з реєстрації,  обліку, зберігання
та  передавання  до  відповідних  структурних  підрозділів
документів поточного діловодства, у тому числі наказів і
розпоряджень  керівництва,  з  формування  справ  та  їх
здавання на зберігання.

6.  Щорічно  переглядає  та  узагальнює  номенклатуру
справ  Головного  управління  Держпродспоживслужби  в
Черкаській  області.

7.  Забезпечує  формування  справ  відповідно  до
затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в
установлені терміни здає до архіву.

8.  Забезпечує  доступ  до  публічної  інформації,  що
перебуває  у  його  володінні  та  реалізацію  державної
політики  стосовно  захисту  інформації  з  обмеженим
доступом у межах своїх повноважень.

 9. Виконує інші завдання за дорученням начальника
Головного  управління  Держпродспоживслужби  в
Черкаській  області.

Умови оплати праці     Відповідно до Закону України "Про державну службу".
Інформація про строковість 
чи безстроковість 
призначення на посаду

На постійній основі.

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
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неї відповідно до зазначеного Закону.
4.  Копію (копії) документа (документів) про освіту.
5.  Посвідчення  атестації  щодо  вільного  володіння
державною мовою.
6.  Заповнена особова картка встановленого зразка.
7.  Декларація  особи,  уповноваженої  на  виконання
функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,   за
2017 рік.
Документи приймаються до  17:00  год. 25.01.2018р.

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу

30.01.2018 р. о 10:00 год.
м. Черкаси, вул. Смілянська, 120

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону та 
адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову 
інформацію з питань 
проведення конкурсу

  Головний спеціаліст відділу управління персоналом
Чмуль Анна Вадимівна

  тел./факс: (0472) 63-05-27 
E-mail: post@cherk-consumer.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта
   Вища; ступінь вищої освіти – магістр.

2. 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. Якісне виконання 
поставлених завдань

    Вміння працювати з інформацією;
    орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
    вміння вирішувати комплексні завдання.

2. Навички використання 
сучасних інформаційних 
технологій

Володіння  комп’ютером  –  рівень  досвідченого
користувача.  Досвід  роботи  з  офісним  пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички
роботи  з  інформаційно-пошуковими  системами  в
мережі Інтернет.

3.
     Командна робота

     та взаємодія Вміння працювати в команді.

4. Особистісні якості
Врівноваженість, 
комунікабельність,
відповідальність, 
професіоналізм,
порядність, 
пунктуальність. 

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’язане  із  завданнями
та  змістом  роботи

- -  Закон України «Про Національний архівний фонд та    
архівні установи»
- Постанова  Кабінету  Міністрів  України   від

30.11.2011  №  1242   «Про  затвердження  Типової
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державного  службовця
відповідно  до  посадової
інструкції  (положення
про  структурний
підрозділ)

інструкції  з  діловодства  у  центральних  органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади»;

- наказ  від  18.06.2015  №1000/5  Мінюсту   «Про
затвердження  Правил  організації  діловодства  та
архівного  зберігання  документів  у  державних  органах,
органах місцевого самоврядування,  на підприємствах,  в
установах і організаціях»;
     -   нормативно-правові  акти,  що  регламентують
діяльність  сектору. 


