
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління статистики 

у Запорізькій області 

06.06.2017 № 73 

 

 

Умови проведення конкурсу 
на заміщення вакантної посади державної служби категорії “Б”  

заступника начальника відділу обробки даних демографічної статистики  
управління обробки даних демографічної  та соціальної статистики 

Головного управління статистики у Запорізькій області  

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  1. Організація та контроль процесу обробки даних з питань демографічної  

статистики. 
2. Виконання комплексу робіт щодо обробки даних державної статистичної 

звітності  з питань демографічної  статистики. 

3. Організація роботи з постачальниками адміністративних даних. 
4. Підготовка інформаційної бази з питань демографічної статистики для 

прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного 
розвитку регіону. 

5. Організація інструктивних нарад з питань строків та якості надання 
адміністративних даних. 

Умови оплати праці Посадовий оклад 4300 грн., надбавка за ранг державного службовця та 
надбавка за вислугу років за стаж державної служби (за наявності). 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 2016 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 22 червня 2017 року (включно). 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

26-27 червня 2017 року, 10 год. 00 хв. 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,75 кімн.604 

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 

T.Kalashnikova.zapstat@gmail.com 
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Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

Освіта  Вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста, магістра 

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. 

Володіння державною 

мовою  

Вільне володіння державною мовою. 

Спеціальні вимоги 

Освіта  Вища освіта за спеціальностями "Економіка", "Статистика" або прирівняними до 

них спеціальностями/ 

Знання законодавства Конституція України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про 
запобігання корупції». 

Професійні чи технічні 

знання  

Закон України "Про державну статистику", Закон України "Про доступ до 

публічної інформації", Закон України "Про інформацію", Закон України "Про 
звернення громадян", основи статистики, принципи діяльності органів 

державної статистики, сучасні методи управління персоналом, знання 
стандартних та прикладних пакетів програмного забезпечення, яке 

використовується для опрацювання, збереження та захисту даних державних 

статистичних спостережень 

Спеціальний досвід роботи  Досвід роботи за спеціальністю 

Знання сучасних 

інформаційних технологій 

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Вміння використовувати офісну 
техніку. 

Особистісні компетенції  1. досягнення кінцевих результатів; 

2. вміння вирішувати комплексні завдання; 
3. встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; 

4. вміння працювати в команді та керувати командою; 

5. реалізація плану змін; 
6. організація і контроль роботи; 

7. аналітичні здібності. 

 
 

Начальник управління персоналу 

та документального забезпечення                            Овчинникова О.А. 

 


