
Додаток  

до наказу Головного управління  
статистики у Запорізькій області 

від 28.08.2018р.  № 90 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Головного управління 

статистики у Запорізькій області 
від 28.08.2018р. № 90 

 
 

Умови проведення конкурсу 
на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» 

спеціаліста-економіста відділу збирання та введення даних статистики цін 

управління збирання та підготовки даних  
Головного управління статистики у Запорізькій області  

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  1. Збір даних щодо цін (тарифів) на товари (послуги) у відібраних базових 

підприємствах для розрахунку індексів споживчих цін та середніх цін, для 
визначення розміру прожиткового мінімуму; 

2. Відбір (заміна) базових підприємств торгівлі, сфери послуг та ринків, необхідних 
для реєстрації споживчих цін (тарифів),  

3. Відбір та актуалізація конкретних товарів та послуг згідно зі «Споживчим 

набором товарів (послуг) – представників для розрахунку індексів споживчих цін»; 
4. Забезпечення репрезентативності відібраних товарів (послуг); 

5. Введення первинних даних до комплексу електронної обробки. 

Умови оплати праці Посадовий оклад 3600 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 2017 рік, шляхом заповнення відповідних форм на офіційному 

веб-сайті 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. 

 
Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у 

зв’язку з цим розумного пристосування, їй необхідно подати заяву про 
забезпечення в установленому порядку розумного пристосування. 

Документи приймаються до 15 год. 45 хв. 07 вересня 2018 року. 

Місце, час та дата 
початку проведення 

конкурсу 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, кімн. 605 
10 год. 00 хв., 12 вересня 2018 року 

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону 

та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

КАЛАШНИКОВА Тетяна Юріївна (адміністратор) тел.: (061) 787-61-51 
e-mail: zapstat_kadru@infocom.zp.ua 

mailto:zapstat_kadru@infocom.zp.ua


конкурсу 

Кваліфікаційні вимоги 

Освіта* Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за 

спеціальностями «Економіка», «Статистика», «Облік і оподаткування» або 
прирівняними до них спеціальностями. 

Досвід роботи  Не потребує. 

Володіння державною 
мовою  

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 
поставлених завдань 

Вміння працювати з інформацією. 
 

2. Командна робота та 

взаємодія 

Вміння працювати в команді. 

3. Сприйняття змін Здатність приймати зміни та змінюватись. 

4. Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення 

Microsoft Office. Вміння використовувати офісну техніку. 

5. Особистісні 
компетенції 

1. Відповідальність; 
2. Орієнтація на розвиток; 

3. Вміння працювати в стресових ситуаціях. 

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»; 

- основ статистики; 

- принципів діяльності органів державної статистки. 

 

*Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. 

 
В. о. начальника управління персоналу 

та документального забезпечення                І. НАРИЖНЯ 


