
 

СТАРОСАМБІРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 
13 травня 2017 року                 Старий Самбір                             №195/01-04 
 
Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади начальника відділу з 
питань надання адміністративних послуг 
Старосамбірської районної державної 
адміністрації  
 
 Відповідно до статей 22, 23 Закону України від 10 грудня 2015 року  
№889-VIII «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 року №246 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби»: 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу 
з питань надання адміністративних послуг Старосамбірської районної 
державної адміністрації. 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади начальника відділу з питань надання адміністративних послуг 
Старосамбірської районної державної адміністрації згідно з додатком. 

3. Завідувачу сектору з питань персоналу  апарату районної державної 
адміністрації Сольчаник О.Т. подати копію розпорядження про оголошення 
конкурсу та умови проведення конкурсу Міжрегіональному управлінню 
Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та 
Закарпатській областях.  

4. Начальнику відділу з питань організаційної роботи та інформаційної 
діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної 
адміністрації Следзевич В.Ф. забезпечити оприлюднення інформації про 
проведення конкурсу на офіційному веб-сайті районної державної 
адміністрації у встановлені терміни. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника 
апарату районної державної адміністрації Года М.М. 
 
Голова                                                                О.Е.БОНК 



                                                                Додаток  
до розпорядження голови  
районної державної адміністрації  
13 травня 2017 року №195/01-04 

 
 

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 
категорії «Б» - начальника відділу з питань надання адміністративних 

послуг Старосамбірської районної державної адміністрації  
 
Загальні умови: 
Посадові обов’язки 1) здійснює керівництво роботою відділу, несе 

персональну відповідальність за організацію 
діяльності відділу; 
2) начальник відділу є керівником Центру 
надання адміністративних послуг 
Старосамбірської районної державної 
адміністрації (далі Центр); 
3) організовує діяльність Центру, у тому числі 
щодо взаємодії із суб’єктами надання 
адміністративних послуг, вживає заходів до 
підвищення ефективності роботи Центру; 
4) координує діяльність адміністраторів, 
контролює якість та своєчасність виконання 
ними обов’язків; 
5) організовує інформаційне забезпечення 
роботи Центру; 
6) сприяє створенню належних умов праці у 
відділі, вносить пропозиції голові 
райдержадміністрації щодо матеріально-
технічного забезпечення відділу та Центру; 
7) здійснює функції адміністратора, надає 
адміністративні послуги у випадках 
передбачених законом. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6250.00 грн.,  надбавка за 
вислугу років, надбавка за ранг державного 
службовця. 

 
Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду 

 
Тимчасово, на час перебування основного 
працівника у відпустці у зв’язку з вагітністю та 
пологами.  



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 до зайняття 
посади державної служби (за формою згідно з 
додатком 2 Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби), до якої 
додається резюме у довільній формі; 
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до 
особи не застосовуються заборони, визначені 
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», та згода на 
проходження перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно особи відповідно до 
зазначеного Закону або копія довідки 
встановленої форми про результати такої 
перевірки; 
4) копія (копії) документа (документів) про 
освіту; 
5) посвідчення атестації щодо вільного 
володіння державною мовою;  
6) заповнена Особова картка державного 
службовця; 
7) декларація про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік. 
Строк подання документів: 15 календарних днів 
з дня оприлюднення інформації про проведення 
конкурсу на офіційному веб-сайті Національного 
агентства з питань державної служби України. 
Документи приймаються          до 18 год. 00 хв. 
29 травня 2017 року. 
 

Дата, час і місце 
проведення конкурсу 

1  червня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні 
Старосамбірської районної державної 
адміністрації за адресою:   м. Старий Самбір,  
вул. Л.Галицького, 40. 

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

 
Кедьо Світлана Йосифівна 
тел: 03238 21242   
e-mail: svitlana.kedo@ukr.net 



 
Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 
 

1 Освіта вища; ступінь вищої освіти – магістр 
(у разі коли особа, яка претендує на зайняття 
посади державної служби категорії "Б", 
здобула вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну 
вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 
2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про вищу 
освіту", така освіта прирівнюється до вищої 
освіти 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 одного року 
 

3 Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 
 

1 Освіта вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра 

2 Знання законодавства 1) Конституція України; 
2) Закон України “Про державну службу”;  
3) Закон України “Про запобігання корупції”; 
4) Закон України “Про місцеві державні 
адміністрації”; 
5) Закон України “Про очищення влади”; 
6) Закон України «Про адміністративні 
послуги»; 
7) Закон України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності»; 
8) Закон України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності»; 
9) Закон України «Про державну реєстрацію 



речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»; 
10)  Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань»; 
11) Закон України «Про державний 
земельний кадастр»; 
12)Законодавство, що регулює діяльність 
державного органу за функціональним 
напрямом посади. 

3 Професійні чи технічні 
знання 

основи державного управління, 
адміністративної роботи, системи державних 
органів виконавчої влади, досвід ведення 
ділового листування, складання аналітичних 
довідок. 

4 Спеціальний 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 одного року 

5 Знання сучасних 
інформаційних 
технологій 

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або 
альтернативним пакетом Open Office, Libre 
Office. Навички роботи з інформаційно-
пошуковими системами в мережі Інтернет. 

6 Особистісні якості 1) аналітичні здібності; 
 2) дисципліна і систематичність; 
 3) інноваційність і креативність; 
 4) самоорганізація і орієнтація на розвиток; 
 5) дипломатичність та гнучкість; 
 6) незалежність та ініціативність; 
 7) вміння працювати в стресових ситуаціях. 
 

  
 
Т.в.о. керівника апарату    В.Ф.СЛЕДЗЕВИЧ 


