ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління
соціального захисту населення
Компаніївської районної
державної адміністрації
від 17.05.2018 № 13-к
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії "В" – головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку
пільгових категорій населення та обслуговування інвалідів управління
соціального захисту населення Компаніївської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
Загальні умови
Посадові обов’язки

Здійснення роботи у сфері соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни та праці, які
потребують
допомоги
в
межах
своїх
повноважень;
Організація санаторно-курортного лікування
інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв
нацистських переслідувань відповідно до
законодавства України та здійснення видачі
санаторно-курортних путівок;
Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації, ведення обліку та
видачу їх;
Забезпечення ведення Централізованого банку
даних інвалідів (ЦБІ).

Умови оплати праці

- посадовий оклад - 4100 грн.;
надбавка за ранг,
надбавка за вислугу років,
та за наявності достатнього фонду оплати праці
– премія.
Інформація про строковість безстрокове
чи безстроковість
призначення на посаду
Перелік документів,

1) копія паспорта громадянина України;
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необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх
подання

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
оприлюднення
відомостей
стосовно
неї
відповідно до зазначеного Закону;
4) копії документів про освіту;
5) оригінал 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.
Термін прийняття документів для участі у
конкурсі розпочинається з дня оприлюднення
інформації про проведення конкурсу.
Документи приймаються
04 червня 2018 року

Місце, час та дата початку
проведення конкурсу

до 16 год. 00 хв.

Звертаємо увагу на необхідність ознайомлення
кандидатів
з
короткою
інструкцією
з
проходження тестування, розміщеною на
офіційному сайті Національного агентства
України з питань державної служби у розділі
"Тестування".
смт Компаніївка, Кіровоградська область,
вул. Шевченка, 81, початок о 10.00 год.
07 червня 2018 року

Прізвище, ім’я та по Максим Лариса Вікторівна
батькові, номер телефону та
05(240)2-04-63
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову inbox2@km.kr-admin.gov.ua
інформацію
з
питань
проведення конкурсу
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Кваліфікаційні вимоги
вища, за освітнім ступенем
бакалавра або бакалавра
не потребує.

1

Освіта

2

Досвід роботи

3

Володіння державною
мовою

молодшого

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога
1
2

3

4

Командна робота та
взаємодія
Уміння працювати з
комп’ютером (рівень
користувача, зазначити
необхідні
спеціалізовані
програми, з якими
повинна
вміти
працювати особа)
Необхідні ділові якості

вміння працювати в команді
вміння використовувати комп’ютерне обладнання
та програмне забезпечення (повний пакет
програм MS Office (Word, Excel) , навігація в
Internet, довідково-інформаційні програми та
інш.).

1)аналітичні здібності,
2)виваженість,
3)оперативність,
4)вміння визначати пріоритети,
5)стратегічне мислення,
6)навички розв’язання проблем.
Необхідні особистісні 1)емоційна стабільність,
якості
2)відповідальність,
3)неупередженість.
Професійні знання
Вимога

1

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Компоненти вимог
1) Конституція України
2) Закон України «Про державну службу»
3) Закон України «Про запобігання корупції»
4)Закон України «Про очищення влади»;
5)Закон України «Про звернення громадян»;
6)Закон України «Про захист персональних
даних»;
7) Закон України «Про доступ до публічної
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інформації».
Знання
спеціального Повинен знати:
законодавства,
що Закони України:
пов’язане
із
завданнями та змістом -«Про статус ветеранів війни та гарантії їх
роботи
державного соціального захисту»;
службовця відповідно
до посадової інструкції - «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
(положення
про Україні»;
структурний підрозділ)
- «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»;
- «Діти війни».
Інші нормативно-правові акти, які стосуються
роботи з пільговими категоріями населення та
обслуговування інвалідів.
______________

