
Фонд дЕржАвного мМнА укрАiни
РЕГIОНАЛЬНЕ ВIЦIЛЕНЕЯ

вхЕрсонськI#8н#хдТТ#Ё#,?Дfl #+itЁп)rБлIцIкрим
ТА М. СЕВАСТОПОЛI

нАкАз

з кадрових питань
(особового складу)

Рс.ф 2e2I Херсон Jф /#/-ь

Про оголошення конкурсу
на зайняття пOOади дерil(авно'[
служби категорii (<В>>

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро державну службу>, Порядку
проведення KOFIKypcy на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня 201,6 року J\b 246, зi
змiнами, керуючись пунктаN4и 10, 12 Положення про Регiонапьне вiддiлення
Фонду державного майна в Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi, затвердженого нак€Lзом Фонду державного майна
УкраiЪи вiд 18 грудня 2015 року J\Ъ 1964,

нАклзую

1. Оголосити конкурс на зайняття пOсади державноi служби категорii (В) -

головного спецiалiста вiддiл1, комунiкацiй, iнформацiйних технологiй,
документального забезпеченнrI та внутрiшнього контролю.

2. Затверди,ги умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорiI кВ> - головного спецiалiста вiддiлу комунiкацiй,
iнформацiйних технологiй, документ€tльного забезпеченнrI та внутрiшнього
контролю, що додаються.

З. Визначити Iрину ЯКtr{N4ЕНКО, головного спецiалiста з питань
персон€tлу, особсlю, яка виконуватиме функцii адмiнiстратора пiд час
проведення конкурсу, вкulзаного в пунктi 1 цього наказу.

4. Головному спецiалiс,гу з питань персон€Lлу Iринi ЯКИМЕНКО
забезпечити:

розмiщення наказу про оголошення конкурсу та умови його проведення
через особистий кабiнет на Сдиному порталi вакансiй державноi служби не
пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня з дня пiдписання цього наказу;



2

оприлюднення iнформацii про оголошення конкурсу на офiцiйнiй
вебсторiнцi Регiонzlльного вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй
областi, Автоношлнiй Республiцi Крипл та м. Севастополi офiцiйного вебсайry
Фонду державного майна УкраТни.

5. Конкурснiй KoMiciT забезпечити проведення конкурсу, вкz[заного в пунктi
1 цього нак€Lзу, вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

6. КонтроJIь за виконанням цього наказу з€Llrишаю за собою.

В. о. начапьника

регiонального вiддiлення АЛЛа PAKIIIA



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi

2с. N. 2о2/ Jф /!t/-a

умови
проведення конкурсу

На ЗаЙняТТя посади державноi служби категорii (<В)> - головного спецiалiста
вiддiлУ копlунiкацiйо iнформацiйних технологiй, документального

забезпечення та внутрiшнього контролю

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Забезпечус органiзацiю роботи з

документами, що мiстять службову
iнформацiю.

Вживае заходiв щодо органiзацiТ доступу
до публiчноi iнформацii, якою володiе
Регiональне вiддiлення.

Забезпечуе органiзацiю роботи щодо
оприлюднення публiчноТ iнформацii у
формi вiдкритих даних.

Забезпечуе виконання повноважень
вiдповiдальноi особи за здiйснення
координацii управлiння ризиками.

Бере участь у забезпеченнi ефективних
комунiкацiй з yciMa зацiкавленими
сторонами, зокрема громадськiстю,
представниками засобiв масовоi iнформацiТ,
органами влади.

Бере участь у пiдготовцi iнструктивних
матерiалiв з питань роботи з документами,
що мiстять с.гryжбову iнформацiю, доступу
до публiчноi iнформацii, реалiзацii полiтики
вiдкритих даних, здiйснення внутрiшнього
контрOлIо.

За дорученнrIм начаJIьника вiддiлу
розглядае звернення (запити) громадян,
органiв державноi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ та

ових осiб,п
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депутатiв Украiни та депутатiв мiсцевих
рад, iнших суб'сктiв права на звернення,
запити на отримання публiчноТ iнформацii з
питань, Iцо належать до його компетенцii,
готуе проскти вiдповiдей на них.

Готус аналiтичну та звiтну iнформацiю (в
межах компетенцiТ).

Бере участь в роботi консультативних,
дорадчих, допомiжних органiв та сrryжб
(рuд", KoMiciT, робочi групи тощо)
вiдповiдно до наказiв начаJIьника

регiонального вiддiлення.

Умови оплати працi

посадовий оклад- 5 500 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державнOго службовця вiдповiдно до
постаноЕи Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
18 сiчня 2017 року J\Ъ 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки ) випIIати) премii вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону Украiни "Про державну
службу";
додатковi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiстъ працi таlабо
надбавки за виконання особливо важливоi
роботи вiдповiдно до Положення про
застосування стимулюючих виплат
державним службовцям, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiдц 18 сiчня 20|7 року Jф 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть tризначення на
посаду

безстрокове

строк призначення особи, яка досягла б5-

рi.rного BiKy, становить один piK з правом
повторного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу щороку

Перелiк iнформацii, необхiдноi
дпя участi в KoHKypci, та строк ir
подання

1) зrulва про у{асть у KoHKypci iз
зазначенIuIм основних мотивiв щодо зайняття
посади за формою зйно з додатком 2 до
Порядку проведеннrI конкурсу на зйняття
посад держ€lвноi сrryжби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25 березня 20|6 року Jф 246 зi змiнами
(далi - Порядок);
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2) резюме за формою згiдно з додатком 2l
до Порядку, в якому обов'язково з€вначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батъковi кандидата;

реквiзити документ?, що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство Украiни;
пiдтвердженнrl H€uIBHocTi вiдповiдного

ступенrI вищоI освiти;
вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi

слryжби (зu наявностi), досвИ роботи на
вiдповИню< посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiднrо< вимог);

3) за"ша, в якiй особа повiдомляе, що до неi
не застосовlrються заборони, визначенi
частиною тетьою або четвертою cTaTTi 1

Закону Украiни "Про очищеннlI влади", та
нада€ згоду на проходженIuI перевiрки та на
оприJIюдненняI вiдомостей стосовно неi
вiдповiдно до з€Iзначеного Закону. Подача
додаткiв до з€uIви не с обов'язковою;

4) копiя Щержавного сертифiката про piBeHb
володiнrrя державною мовою (витяг з реестру
Щержавних сертифiкатiв про piBeHb володiння
державною мовою), що пiдтверджуе piBeHb
во"rодiння державною мовою, визначений
Нацiональною комiсiею зi стандартiв
державноi мови.

Особа, яка виrIвила бажання взяти rIастъ у
KoHKypci, може подавати додаткову
iнформацiю, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв тесчlваннrl, досвiду
роботи, професiйних компетентностей,

рещтацii (характеристики, рекомендацii,
HayKoBi гryблiкацii тощо).

На електроннi документи, що под€lються

дJuI ylacTi у KorTlcypci, накJIада€ться
квалiфiкований електронний пiдпис
кандидата.

,.Щержавнi сrryжбовцi державного органу, в
якому проводиться конкурс, якi бажаютъ
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взяти yIacTb у конкурс1, под€lють лише заJrву
про у{асть у KoнKypci.

Особа, яка бажае взяти у{асть у KoHKypci,
подае вказану iнформацiю через Сдиний
портал вакансiй держ€lвноТ слryжби
https : //career. gоч. ua.

Iнформацiя приймаеться до 17 вересня
2021 року до 15 години45 хвилин

Щодатковi (необов'язковi)
документи

заrIва Iцодо забезпечення
пристосраннrIм за формою
додатком З до Порядку
конкурсу на зайlrятгя посад
сrryжби

розумним
згiдно з

проведеннrI

державноi

Щата i час початку проведення
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначенням
електронноТ платформи для
комунiкацii дистzrнцiйно)

22вересня2021 ро*у о 10 годинi 00 хвилин

проведення тестування дистанцiйно,
шляхом використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на Сдиному
порталi вакансiй державноi служби

просшект Ушакова, 47,
м. Херсон
(проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв)

кабiнет 225,

за фiзичноТ

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'ектом призначення або
керiвником дер}кавноi служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

проспект Ушакова, 47,
м. Херсон
(проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв)

кабiнет 200,

за фiзичноi

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноi пошlти особи, яка
надае додаткоЕу iнформацiю з
питанъ проведення конкурсу

Якименко Iрина Петрiвна
0552 22 44 44
iryna. yakymenko @spfu. gov.ua
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Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa
вища освlта за освlтнlм ступенем не нижче
бакалавра

2 Досвiд робот,r,г

1J
Володiння державною
мовою

вlльне Еолодlння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога
1 Комунiкацiя та взаеплодiя

компоненти вимоги
вмlння визначати заlнтересован1 l

впливовi сторони та розбудовувати
партнерськi вiдносини;
здатнiсть ефективно взасмодiяти

дослухатися, сприймати та викJIадати
думку;

вмiння
аудиторiею;

здатнiсть
допомогою
комунiкацiТ

публiчно виступати перед

переконувати
аргументiв та

1нших за
послiдовноi

2 Ефективнiсть координацiТ з
iншими

здатнiсть налагоджувати зв'язки з
iншими структурними пiдроздiлами
державного органу, представниками iнших
державних органiв, в тому числ.i з
використанням цифрових технологiй;

умiння конструктивного обмiну
iнформацiею, узгодження та упорядкування
дiй;

здатнiсть до об'еднання та систематизацiI
спiльних зусиль

a
J I_{ифрова грамотнiсть вмiння використовувати комп'ютернi

пристроТ, базове офiсне та спецiалiзоване
програмне забезпечення для ефективного
виконання cBoix посадових обов'язкiв;

вмiння використовувати сервiси
iHTepHeTy для ефективного пошуку
потрiбноi iнформацii;

вмiння перевiряти надiйнiсть джерел i
достовiрнiсть даних та iнформацiТ у
цифровому середовищi;

здатнiсть працювати з документами в

рiзних цифрових форматах;
зберiгати, накопичувати,
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впорядковувати, архiвувати цифровi
ресурси та данi рiзних типiв;

здатнiсть уникати небезпек в цифровому
середовищi, захищати особистi та
конфiденцiйнi данi;

вмiння використовувати електроннi

ре€стри, системи електронного
документообiry та iншi електроннi урядовi
системи для обмiну iнформацiею, для
електронного лисryвання в рамках cBoix
посадових обов'язкiв;

вмiння використовувати спiльнi онлайн
календарi, сервiси для пiдготовки та
спiльного редагування документiв, вмiти
користуЕатись квалiфiкованим
електронним пiдписом (КЕП);

зда.тнiсть використовувати вiдкритi
цифровi ресурси дJuI власного професiйного

розвитку
ilрофесiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

КонституцiТ УкраIни;
Закону Украiни <Про державну службу>;
Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>
та iншого законодавства

Знання законодавства у сферi Знання:
Закону Украiни кПро Фонд державного
майна УкраТни>;
Закону УкраТни кПро iнформацiю>;
Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноТ
iнформацii>

€rуl JPuLTcc t!д_u *лlеlrrf,,о(,/ ,, /
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