
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління 
статистики у Запорізькій області 

від 31.07.2019 р. № 89 

 
Умови проведення конкурсу 

на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» 
заступника начальника відділу документального 

забезпечення та контролю виконання 

Головного управління статистики у Запорізькій області 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  1. Здійснює керівництво діяльністю відділу документального забезпечення та 

контролю виконання у межах повноважень, делегованих йому начальником 
відділу; 

2. Організовує облік, реєстрацію документів Головного управління статистики, 
незалежно від форми їх створення, та забезпечує всі етапи проходження цих 

документів у Головному управлінні статистики; 
3. Організовує роботу з документами та іншими матеріальними носіями інформації, 

що містять службову інформацію, відповідно до чинного законодавства; 

4. Складає звітність про стан роботи зі зверненнями громадян у структурних та 
відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідно до чинного 

законодавства; 
5. Контролює упорядкування, комплектування, використання та збереження 

документів відділу; 

6. Надає методичну допомогу структурним та відокремленим підрозділам 
Головного управління статистики з питань організації діловодства. 

Умови оплати праці Посадовий оклад 6200 грн. Інші надбавки, доплати та премії відповідно до ст. 52 

Закону України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 
безстроковість 

призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду. 

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, 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 надається згода на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або 
копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування за 2018 рік, шляхом заповнення відповідних форм на офіційному 

вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням 

програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та наданням 

підтвердження факту подання Е-Декларації. 
7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. 

8. Письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання 

дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 
місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 29 серпня 2019 року. 

Додаткові 

(необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 

3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. 

Місце, час і дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною 
мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 
Європи/тестування* 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, кімн. 605 

10 год. 00 хв., 03 вересня 2019 року 



Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 
питань проведення 

конкурсу 

КАЛАШНИКОВА Тетяна Юріївна (адміністратор) тел.: (061) 787-61-51 

e-mail: zapstat_kadru@infocom.zp.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта** Вища освіта ступеня магістра за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», 

«Публічне управління та адміністрування» або прирівняними до них 

спеціальностями. 

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 двох років. 

3. Володіння 

державною мовою  

Вільне володіння державною мовою. 

4. Володіння іноземною 
мовою 

Не потребує. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Лідерство Досягнення кінцевих результатів. 

2. Прийняття 
ефективних рішень 

1. Вміння вирішувати комплексні завдання; 
2. Вміння працювати при багатозадачності. 

3. Комунікації та 
взаємодія 

Вміння працювати в команді та керувати командою.  

4. Впровадження змін Реалізація плану змін. 

5. Управління 

організацією роботи 
та персоналом 

Організація і контроль роботи. 

6. Особистісні 

компетенції 

1. Відповідальність; 

2. Самоорганізація та орієнтація на розвиток; 
3. Дисципліна і системність; 

4. Співпраця та налагодження партнерської взаємодії. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання 

законодавства 

Знання: 

- Конституції України; 
- Закону України «Про державну службу»; 

- Закону України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 
законодавства, що 

пов’язане із 
завданнями та 

змістом роботи 

державного 
службовця відповідно 

до посадової 
інструкції (положення 

про структурний 

підрозділ) 

Знання: 
- Закону України «Про державну статистику»; 

- Закону України «Про інформацію»; 
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

- Закону України «Про звернення громадян»;  

- Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію; 
- Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі 

та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну; 
- Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих 

органах виконавчої влади; 
- принципів діяльності органів державної статистики. 

* Дата початку тестування. 

** Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. 
 

 
Начальник відділу управління персоналом                                                              Олена ОВЧИННИКОВА  
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