
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

і ід  ОА/ Чугуїв

Про оголошення та проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади спеціаліста 
з питань соціальних гарантій та пільг 
відділу соціальних гарантій та пільг 
управління праці га соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Харківської 
області

Відповідно до статей 22, 23 Закону України «Про державну службу», 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року №246 (із змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації,

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити та провести конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади 

спеціаліста з питань соціальних гарантій та пільг відділу соціальних гарантій та 
пільг управління праці та соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Харківської області.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної 
посади державної служби категорії “В” -  спеціаліста з питань соціальних 
гарантій та пільг відділу соціальних гарантій та пільг управління праці та 
соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації, 
що додаються.

3. Головному спеціалісту з питань персоналу загального відділу 
управління праці та соціального захисту населення Чугуївської районної 
державної адміністрації Горшковій А.М.:

3.1. Надіслати до Міжрегіонального управління Національного агентства 
України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях копію 
цього наказу.

3.2. Забезпечити прийом документів для участі в конкурсі від кандидатів 
на зайняття вакантної посади з дня оприлюднення на офіційних веб-сайтах
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Національного агентства України з питань державної служби та Чугуївської 
районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

О. лисянський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та 
соціального захисту населення 
02.10.2018 року № ПО - к

УМОВИ
проведення конкурсу

на заняття вакантної посади державної служби категорії “В” -  спеціаліста 
з питань соціальних гарантій та пільг відділу соціальних гарантій та пільг 

управління праці та соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Проводить роз’яснювальну роботу з питань 

соціального забезпечення та соціального захисту 
населення широко використовуючи для цього 
місцеві засоби масової інформації.
2. Вживає необхідних заходів щодо 
вдосконалення організації роботи відділу.
3. Організовує роботу з укомплектування, 
зберігання, обліку та використання архівних 
документів відділу.
4. Розміщує в будинки-інтернати осіб з 
інвалідністю та одиноких громадян похилого віку, 
які потребують сторонньої допомоги.
5. Проводить прийом документів для здійснення 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у структурних підрозділах 
Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
районної державної адміністрації громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю, які не здатні 
до самообслуговування;
6. Здійснює нарахування компенсаційних виплат 
на бензин, ремонт та технічне обслуговування 
автотранспорту особам, які мають автомобіль, та 
на транспортне обслуговування осіб з 
інвалідністю, які мають медичні показання для 
забезпечення пільговим автомобілем.
7. Організовує роботу по направленню військово
службовців, які брали участь в антитерористичній 
операції, до санаторіїв Харківської області для 
проходження відпочинку за рахунок обласного 
бюджету.



8. Організовує роботу по направленню військово
службовців, які брали участь в антитерористичній 
операції, до закладів, які надають послуги з 
психологічної реабілітації та проводить виплату 
грошової компенсації вартості проїзду учасників 
антитерористичної операції до реабілітаційних 
установ для проходження психологічної 
реабілітації та назад.
9. Проводить роботу по встановленню статусу 
«Ветеран праці» та видачі відповідного 
посвідчення.
10. Організовує і проводить консультації, 

здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, 
організацій та установ з питань, що віднесені до 
компетенції відділу, вживає заходів до усунення 
причин, які викликають скарги.
1 1. Зобов’язаний не допускати розголошення у 
будь-який спосіб персональних даних, які йому 
було довірено або які стали відомі у зв’язку з 
виконанням посадових або службових обов’язків.

Умови оплати праці І Іосадовий оклад -  2643 грн., надбавка за вислугу 
років, надбавка за ранг державного службовця, за 
наявності достатнього фонду оплати праці -  
премія

Інформація про сгроковість 
чи безстроковість 
призначення на посаду

строково

Перелік документів, 
необхідних для участі 
конкурсі, та строках їх 
подайпя

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із 
зазначенням основних мотивів до 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 неї відповідно до зазначеного 
Закону або копію довідки встановленої форми про 
результати такої перевірки;
4) копія документа 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 минулий рік.
Строк подання документів: 27 календарних днів з 
дня оприлюднення інформації про проведення 
конкурсу на офіційному сайті Національного 
агента з питань державної служби.
Документи приймаються за адресою: 63503,
Харківська область, м. Чугуїв,
вул. Старонікольська, 35, кабінети № 5, 16.

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу

63503, Харківська область, м. Чугуїв, 
вул. Старонікольська, 35, 
о*9.00;
01 листопада 2018 року

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

Бондаренко Дмитро Вікторович
тел. (05746) 2 34 98
ирьгп chuhuiv@rda.kh.gov.ua

Кваліфікацій ні вимоги
1. Освіта вища, не нижче молодшого бакалавра або 

бакалавра
2. Досвід роботи не потребує

3. Володіння державною 
мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Уміння працювати з 
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; уміння 
використовувати комп’ютерне обладнання та 
офісну техніку

2. Необхідні ділові якості 1 ) аналітичні здібності;
2) уміння розподіляти роботу;
3) оперативність;
4) уміння працювати в команді;
5) стресостойкість

3. Необхідні особистісні 
якості

1 ) відповідальність;
2) готовність допомогти;
3) дисциплінованість;
4) ініціативність

mailto:chuhuiv@rda.kh.gov.ua


Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закони України:
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
«Про місцеві державні адміністрації»; 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Знання спеціального 
законодавства, що 
пов’язане із завданнями та 
змістом роботи державного 
службовця відповідно до 
посадової інструкції 
(положення по 
структурний підрозділ)

1) Закон України «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні» (із змінами);
2) Закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» (із змінами);
3) постанова Кабінету Міністрів України від 
08.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку 
надання статусу особи з інвалідністю війни 
особам, які отримали інвалідність внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час без посередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення» (із змінами);
4) наказ Національного агентств України з питань 
Державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про 
затвердження Загальних правил етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування»;
5) інші законодавчі та підзаконні акти, що 
регулюють діяльність спеціаліста з питань 
соціальних гарантій та пільг відділу з питань 
соціальних гарантій та пільг управління праці та 
соціального захисту населення районної 
державіюї адміністрації

Заступник начальника управління, 
начальник відділу контролю та 
соціальних інспекторів Т. КУЦЕНКО


