Д одаток 2
до наказу відділу агропром ислового
розвитку районної держ авн ої
адм іністрації
“ 0 5 ” березня 2019 р. № 03 -р
У М О ВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади держ авн ої служ би
категорії «В» головний спеціаліст відділу агропром ислового розвитку
Г ерцаївської районної держ ав н ої адм іністрації в Ч ернівецькій області
(тим часово на час відсутності основного працівника)
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_____________________________ Загальні умови
1) організовує роботу та забезпечує виконання
покладених на відділ завдань щ одо реалізації
аграрної політики в галузі тваринництва;

П осадові обов ’язки

2) бере участь в організації, відповідно до
ф ункціональних завдань,
покладених на'
відділ,
розробку
проектів
програм,
аналітичних матеріалів, комплексних заходів,
пропозицій тощо;
3) своєчасно та якісно розглядає звернення від
органів
виконавчої
влади,
громадських
о б ’єднань,
підприємств.
установ
та
організацій, громадян з напрямку діяльності
відділу, а також готує за ними проекти
відповідних рішень.
4)
надає
консультаційну
допомогу7
підприєм ствам, установам та організаціям
галузі
з
організації
виробництва
сільськогосподарської продукції.
5) здійсню є в галузі тваринництва в меж ах
повноваж ень
заходи
щ одо
організації
ефективного
використання
племінних
(генетичних)
ресурсів
для
підвищ ення
продуктивності та генетичного потенціалу
тварин, впровадж ення новітніх, прогресивних
технологій
виробництва,
маркетингу,
організації праці,
зниж ення
витрат
на
виробництво
продукції,
підвищ ення
ефективності галузі.
6) забезпечує
контроль за раціональним
використанням кормів в агроформ уваннях
району;
7) контролю є рух п о гол ів’я в господарствах
району;
8) надає практичну та м етодичну допомогу
агроформуванням
району
по
підготовці

тваринницьких приміщ ень;
9) Розробляє проекти комплексних програм з
питань тваринництва, аналітичних матеріалів,
планових показників, комплексних заходів,
пропозицій;
10) Ф ормує запити щ одо отрим ання у
встановленому порядку від підприємств,
організацій
району
статистичних даних
довідкових м атеріалів з питань тваринництва;
11)
В еде
встановлену
звітно-облікову
докум ентацію , готує статистичну звітність з
питань тваринництва:
12) Готує довідкові матеріали, проекти наказів
начальника
відділу
агропром ислового
розвитку райдерж адм іністрації, розпорядж ень
голови райдерж адм іністрації з питань що
належ ать до його компетенції;
13) Бере участь у розробці щ оквартальних,
річних планів роботи відділу.
14) О рганізовує разом з інш им и структурними
підрозділами участь підприємств, установ та
організацій району у виставково-ярм аркових
заходах.
15)
Відповідає
за
своєчасне
подання
матеріалів для оновлення веб-сайту районної
держ авної
адміністрації,
що
стосується
діяльності відділу.

У м ови оплати праці

П осадовий оклад згідно ш татного розпису 4900.00 грн., надбавка до посадового окладу
за ранг держ авного служ бовця відповідно до
постанови К абінету М іністрів У країни від
18.01.2017 № 15 «П итання оплати праці
держ авних органів» (зі змінами), інші
надбавки, доплати та прем ії - відповідно до
законодавства

Інф орм ація про стрзк овість П ризначення на посаду - тимчасове на час
чи безстроковість
відсутності основного працівника
призначення на посаду
1. К опія паспорта гром адянина України.
2. П исьм ова заява про участь у конкурсі із
зазначенням основних м отивів до зайняття
посади держ авної служби, до якої додається
П ерелік докум ентів,
резю ме у довільній формі.
необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх подання 3. П исьм ова заява, в якій повідомляє, що до
неї не застосовую ться заборони, визначені
частиною третьою або четвертою статті 1
Закону У країни «Про очищ ення влади», та

надає згоду на проходж ення перевірки та на
оприлю днення
відомостей
стосовно
неї
відповідно до зазначеного Закону або копію
довідки встановленої форми про результати
такої перевірки.
4. К опія (копії) докум ента (документів) про
освіту.
5. О ригінал посвідчення атестації щ одо
вільного володіння держ авною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого
зразка.
7.
Е лектронна
декларація
особи,;
уповноваж еної на виконання ф ункцій держави
або місцевого самоврядування, за 2018 рік.
С трок подання докум ентів: по 22 березня
2019 року включно.
Д окум енти приймаю ться по 22 березня 2019
року вклю чно щ одня (крім вихідних днів) з
9.00 до 18.00 год., у п ’ятницю - з 9.00 до
16.45 год., обідня перерва - з 13.00 до14.00;
год.
і Д окументи прийм аю ться за адресою:
м.
Г ерца,
Ч ернівецької
області,
вул.
Ш евченка, буд. 9
відділ управління персоналом
апарату та
нагород
Г ерпаївської районної держ авної
адміністрації.
М ісце, час та дата
проведення конкурсу

60500, м. Герца, Ч ернівецької області, вул.
Ш евченка, буд. 9. з 10:00, 27 березня 2019
року.

П різвищ е, ім ’я та по батькові,
П аш кану Ж анна В алентинівна
ном ер телеф ону та адреса
електрон ної пош ти особи, яка Раца А льона В асилівна
надає додаткову інф орм ацію з ( 0 3 7 4 0 )2 13 87
hertsa rda(o),bukoda.gov.ua
питань проведення конкурсу
К валіф ікаційні вимоги
1 О світа
Вищ а, ступеня м олодш ого бакалавра або
бакалавра
2
Д освід роботи
не потребує
вільне володіння держ авною мовою
3
В олодіння держ авною
мовою
П роф есійна ком петентність
К ом поненти вимоги
В им ога
1. Я кісне
виконання 1) вміння працю вати з інф ормацією ;
2) орієнтація
на
досягнення
кінцевих
поставлених завдань
результатів;
3) вміння виріш увати комплексні завдання;

2.

К ом андна
взаєм одія

3.

Т ехнічні вміння

4.

О собистісні якості

робота

4) вміння
ефективно
використовувати
ресурси;
5) вміння
надавати
пропозиції,
їх
аргументувати та презентувати.
та 1) вміння працю вати в команді;
2) вміння еф ективної координації з інш ими;
3) вміння надавати зворотній зв ’язок.

В им ога
1. Знання законодавства

В ільне володіння ПК, вміння користуватись;
оргтехнікою , знання програм M ikrosoft Officei
( W ord. Excel)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

відповідальність;
системність і сам остійність в роботі;
уваж ність до деталей;
наполегливість:
креативність та ініціативність;
орієнтація на саморозвиток;
орієнтація на обслуговування;
вміння
працю вати
в
стресових
ситуаціях.

П роф есійні знання
К ом поненти вимоги
- К онституція України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «П ро запобігання корупції»,

2.

Знання спеціального
законодавства, шо
п ов ’язане із завданням та
зм істом роботи
держ авного служ бовця
відповідно до посадової
інструкції

- П олож ення про М іністерство аграрної
політики та продовольства У країни;
«П ро держ авну підтримку сільського
господарства України»;
- Бю дж етний кодекс У країни;
- П одатковий кодекс У країни;
- розгляд докум ентів із забезпечення реалізації
визначених законом повноваж ень районної
держ авної адм іністрації щ одо
реалізації
держ авної аграрної політики,
розвитку
галузей
агропром ислового
виробництва
району;
- формування та зберігання матеріалів з
розгляду питань у галузі агропромислового
розвитку
району
згідно
з
порядком,
встановленим законодавством;
знання
нормативно-правових
актів
з
урахуванням
специф іки
посадових
о б ов’язків.

Н ачальник відділу агропром ислового
розвитку районної дер ж ав н ої адм іністрації
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