НОВОВОДОЛАЗЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
XAPKIBCbKOi ОБЛАСТ1

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«12» вересня 2018 року

Нова Водолага

№ 115-к

Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантноУ посади
начальника вщдшу освп и
НововодолазькоУ районноУ державноУ
адмпнстрацн ХарювськоУ обласп
Вщповщно до статей 22, 23 Закону УкраУни «Про державну службу»,
Порядку проведения конкурсу на зайняття посад державноУ служби,
затвердженого постановою Кабшету MinicTpiB У краУн и вщ 25 березня
2016 року № 246 (в редакщУ постанови Каб1нету М iнicrpiв УкраУни вщ
18серпня 2017 року № 648) (1з змшами), Порядку визначення спещальних
вимог до oci6, як1 претендують на зайняття посад державноУ служби категорш
«Б» i «В», затвердженого наказом Нацюнального агентства з питань державноУ
служби вщ 06 кв1тня 2016 року № 72 (в редакцй' наказу Нацюнального
агентства УкраУни з питань державноУ служби 16 березня 2018 року № 62,
зареестровано в Мш1стерств1 юстищУ УкраУни 11 кв1тня 2018 року за
№ 437/31889), керуючись статями 6, 41 Закону УкраУни «Про мюцев1 державгп
адмшютращУ»:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантноУ посади начальника вщдглу
осв1ти НововодолазькоУ районноУ державноУ адм1н1страц1У Харк1вськоУ облает!,
2. Визначити умови проведения конкурсу на зайняття вакантноУ посади
начальника вщдшу освНи НововодолазькоУ районноУ державноУ адмшюграпдУ
Харк1вськоУ облает! (додаються).
3. Контроль за вик<

Голова районноУ державЩо!
адмннстрацп

ядження залишаю за собою.

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
районной' державноУ адм iн iстран iY
вщ «12» вересня 2018 року № 115-к

УМОВИ
проведения конкурсу
на зайняття вакантно '1 посади державноУ служби категорп «Б» - начальника винилу
осв1ти НововодолазькоУ районноУ державноУ адмппстращУ ХарклвськоУ областз

Посадов! обов’язки

Загальн1 умови
Начальник
вщдшу
осв1ти
районноУ
державноУ адм1н1страц1У:
К Зд ш сн ю е
загальне
кер1вництво
д1яльшстю вщ дшу i координац1ю д1й з
1ншими
вщ дш ами
та
управлш нями
районноУ
державноУ
адм1н1страц1У,
районними орган1зац1ями га установами.
2. Забезпечуе реал1зашю державноУ
пол1тики в 1'алуз 1 осв1ти в район1.
3. Анал1зуе стан осв1ти в район1.
прогнозуе та розробляе районн1 программ
розвитку осв1ти, оргашзовуе. виконання
цих програм.
4. Керуе
атестац1ею
педагог1чних
кадр1в.
5. Визначае
посадов1
обов'язки
i
%
ступ1нь
вщ повщ альносп
заступника
начальника вщдшу, пращ внию в вщд1лу.
6. Плануе роботу в1дд1лу i анал1зуе
стан ТУвиконання.
7. Одержуе,
веде,
контрол ю е
використання
докум егтв
сувороУ
з в

1т

н о с т

1.

8. Контролюе
роботу
районного
методичного кабш ету, спрямовуе його
зусилля на впровадження в практику
передових педагог1чних технолопй.
9. Керуе
колег1ею
в1дд1лу осв1ти
районноУ державноУ адм1н1страц1У.
Ю .Подае на затвердження голови
районноУ державноУ адмппстрашУ проект
кошторису доход1в i видатюв, вносить
пропозигпУ щодо граничноУ чисельност! та
фонду оплати upani праш внию в в1дд1лу.
11. Розпоряджаеться
коштами.
як1
вид1ляються на утримання в1дд1лу.
12. Представляе 1нтереси району в
галуз! осв1ти у вцш осинах з юридичними
та ф1зичними особами.
13. Затверджуе
договори
про
сш вробВ ництво,
взаемов1дносини
з
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%

Умови оплати пращ

1нформащя про строков1сть чи безстроковкть
призначення на посаду
П ерел к докуменН в, необхщ них для ynacxi в
конкурс!, та строк Ух подання

навчальними закладами, м 1>кнародними
оргагпзащями. фондами гощо.
14. Керуе
формуванням
бюджету
осв1ти району та здш сню е контроль за
його виконанням. Контролюе роботу
централ1зованоУ бухгалтер!'!.
15. Контролюе
дотримання
законодавства з питань осв1ти, державного
стандарту
загально! середньоУ осв1ти
загальноосв1тн1ми
навчальними
закладами, розташованими на територй'
району.
16. Здш сню е забезпечення виконання в
райош Закону УкраУни "Про мови" та
мовного режиму в установах осв1ти
району.
17. Контролюе
оргаш заш ю
експериментальноУ
роботи
з
питань
передових педагопчних технолопй.
18.3д1йснюе
контроль
за
нагородженням учш в медалями.
19. Контролюе оргаш защ ю роботи з
охорони життя i здоров'я дК ей,
20. В1дпов1дае за бу/пвництво i ремонт
установ осв1ти.
21. Вщ повщ ае за матер1ально-гехн1чне
забезпечення
навчально-виховного
процесу.
22. Забезпечуе своечасний i як1сний
розгляд пропозиц1й, заяв, лисПв i скарг
громадян.
23. Не допусках розголошення у будьякий cnoci6 персональних даних, якч йому
було дов1рено або як1 стали вщом! у
зв’язку
з
виконанням
професшних,
службових або трудових обов'язю в
Посадовий о к л а д - 6 5 0 0 грн., iHUji виплати
вщпов1дно до статН 52 Закону УкраУни
«Про державну службу»
Безстроково

1. Кошя паспорта громадянина УкраУни.
2. П исьмова заява про участь у конкурс! i3
зазначенням
основних
мотив1в
щодо
зайняття посади державно'! служби, до яко!
додаеться резюме у довьтьшй форм!.
3. Письмова заява, в яюй повщомляеться,
що до
претендента
на
посаду
не
застосовуються
заборони.
визначен!
частиною третьою або четвертою статт1 1
Закону УкраУни «Про очищения влади», та

3

%

надаеться згода на проходження перев1рки
га оприлюднення вщомостей стосовно
нього вщ повщ но до зазначеного Закону
або к о т я довщ ки встановленоУ форми про
результати такоУ переварки.
4. Кошя (кошУ) документа (докуменДв)
про осв1ту.
5. О рипнал посвщчення атесташУ щодо
вш ьного володш ня державною мовою (у
pa3i подання докум енп в для учасп у
конкурс! через Сдиний портал вакансш
державноУ служби НАДС подаеться кошя
такого посвщчення, а орипнал обов'язково
пред’являеться
до
проходження
тестування).
6. Заповнена особова картка встановленого
зразка.
7. Декларация особи, уповноваженоУ на
виконання функцш держави або м1сцевого
самоврядування, за 2017 р!к (у вигляд1
роздрукованого прим1рника декларащУ,
заповненоУ
на
оф1гпйному
веб-сайт1
НАЗК).
8. Особа з 1нвал1дгпсгю, яка бажас взя ги
участь у конкурс! та потребуе у зв'язку з
цим розумного пристосування, подае заяву
за формою зпдн о з додатком 3 Порядку
проведения конкурсу на зайняття посад
державноУ
служби.
затвердженого
постановою Каб1нету MiHicrpiB УкраУни
в1д 25 березня 2016 року № 246 (в редакщУ
постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраУни вщ
18 серпня 2017 року № 648) (4з зм1нами)
про забезпечення в установленому порядку
розумного пристосування.
9. Заява про вщ сутш сть заборгованосгт з1
сплати а)пмент1в на утримання дитини,
сукупний розм1р якоУ перевищуе суму
в1дповщних платеж1в за плеть мюящв з
дня предъявления виконавчого документа
до примусового виконання.
Термин
прийнятгя
документйв:
15 календарних дн1в з дня оприлюднення
1нформац1У про проведения конкурсу на
офщ ш ному сайп' Нащ онального агентства
з питань державноУ служби УкраУни
Докуменги приймаються за адресою:
M i c r o Харюв. вул. Сумська, 64, кабшет 95

M icne, час та дата початку проведения конкурсу 61002. M i c r o Харюв, вул. Сумська. 64,
Будинок рад, мала зала, о 10.00 год..
04 жовтня 2018 року
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П р 1звище, iivi’n та по батьковц номер телефону та Ш евцова СвНлана Олексй'вна,
тел. 700 17 25, 700 02 93, 700 02 20,
адреса електронноТ пошти особи, яка надас
e-mail: kadruoda@ kharkivoda.gov.ua
додаткову ш ф ормащ ю з питань проведения
конкурсу
Квал1ф1кацшш вимоги
вища, не нижче ступеня м ап стра
Д освщ роботи на посадах державно'У
служби категорш «Б» чи «В» або досвщ
служби
в
органах
мш цевого
сам оврядування, або досвщ роботи на
K e p i вних посадах пщ прием ств, усганов та
оргаш зац ш
незалеж но
ei д
форми
в л асн о сд не менш е одного року

1 О свд а
2 Досвщ роботи

-> Володшня державною мовою

Вщьне володш ня державною мовою
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Вимоги до ком петентносд
Вимога
1 Умшня працювати з компьютером (р1вень
користувача)

2

Н еобхщш ДШОв1 Я К О С Г П
%
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Компонента вимоги
Досвщ
роботи
з офюним
пакетом
M icrosoft Office (W ord, Excel), навички
роботи
з
ш формацш но-пош уковими
системами в мереж! 1нтернет, умшня
використовувати
комп'ю тернокош ю вальну технж у
1) аналНичш зд1бностц
2) opieHTanifl на досягнення юнцевих
результатов;
3) оперативш сгь;
4) вмш ня працювати в команд!
1)
2)
3)
4)

Н еобхщш особисдсш якосд

ш п п ати втсть;
оргаш заторсьш зд1бностц
комуш кабельш сть;
сам оед йшсть в робод

П рофесш ш знания
Вимога

Компонента вимоги

1 Знания законодавства

Знания:
Конституцп УкраУни;
Закону УкраУни «Про державну службу»;
Закону УкраУни «Про запобшання
корупщ'У»;
Закону УкраУни «Про Micneei державш
адмшютраш'У»;
Кодексу Законiв про працю УкраУни;
Закону УкраУни «Про звернення громадян»

2

Знания:
Закону УкраУни «Про освггу»;
Закону УкраУни «Про загальну середню
освггу»;
Закону УкраУни «Про д о ш к ть н у освп'у»;
Закону УкраУни «Про позашкшьну ocBiTy»;
Закону УкраУни «Про охорону дитинства»;

Знания спещ ального законодавства, що
пов’язане i3 завданнями та змютом роботи
державного службовця вщ повщ но до
посадово'У шструюпУ (положения про
структурний пщ роздш )

ь.
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регламенту
НововодолазькоУ
районноУ
державно'У
адмЫстращУ
ХарктвськоУ
области;
шструкшУ з дш оводства в Нововодолазьюй
районнш
державнш
адмшктращ'У
ХарювськоУ обласп

Начальник загального вщдшу
апарату районно'1 державно! адмнпстрацп

О. ГРЕБЕНЮК

