
Фонд дЕржАвного мдйнд укрдiни
РЕГIОНАЛЬНЕ ВI/ЧЦIЛЕННЯ

ФоIцу дЕржАвного мдйнд
В ХЕРСОНСЬКrЙ ОБЛАСТI, АВТОНОМНIЙ РШСПУБЛIЦI КРИМ

ТА М. СЕВАСТОПОЛI
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Про оголошення конкурсу
на зайняття посади державноi
служби категорii (Б>>

ВiдповiднО до Закону УкраiЪи <Про державну службу>>, Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2016рокУ J\Гs 24б, зi
змiнами, керуючисъ пунктами 10, 12 Положення про РегiонаJIьне вiддiлення
ФОНДУ ДеРЖавного маЙна в Херсонсъкiй областi, Автономнiй Республiцi Крим
Та М. СеВаСтОполi, затвердженого нак€}зом Фонду державного майна
УкраiЪи вiд 18 грудня 2015 року J\Ъ 1964,

НАКАЗУЮ:

1. ОгОлосити конкурс на зайняття посади державноi служби категорii <Б> -
ЗасТУпника нач€Llrьника вiддiлу оренди та розпорядження державним майном.

2. ЗатверДИти умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
СЛУЖби категорii ((Б) - заступника начzшьника вiддiлry оренди та розпорядження
державним майном, що додаються.

З. ВиЗначити Iрину ЯКИМЕНКО, головного спецiалiста з питань
Персон€Lлу, особою, яка виконуватиме функцii адмiнiстратора пiд час
проведення конкурсу, вк€rзаного в пунктi 1 цього накЕIзу.

4. Головному спецiалiсту з питань персон€tлу 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;
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оприлюднення iнформацii про оголошення конкурсу на офiцiйнiй
вебсторiнцi Регiонzшьного вiддiлення Фонду державного майна в Херюнсъкiй
областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi офiцiйного вебсайту
Фонду державного майна Украiни.

5. Конкурснiй KoMicii забезпечити проведення конкурсу, вказаного в пунктi
1 цьогО нак€ву, вiдповiдНо до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

6. Контроль за виконанням цього наказу з€шишаю за собою.

Началъник регiонального Галина ТЕСЛЮк



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

3/, cS 2о2! Jф ч2_ р_

умови
проведення конкурсу

на зайняття посади державноТ служби категорii (Б)> - заступника
цачальника вiддiлу оренди та розпорядження державним майном

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Сприяе начапьнику вiддiлу у здiйсненнi
заг€Lпъного керiвництва дiяльнiстю вiддiлу,
направленого на виконання основних
завдань та функцiй, якi покладенi на вiддiл
вiдповiдно до положення, та узгоджуе своi
дiТ з начальником вiддiлу. Виконуе
обов'язки нач€Lirьника вiддiлу у разi його
вiдсутностi або неможливостi здiйснення
ним cBoix повноважень.
Забезпечус ефективне своечасне та якiсне
виконання завдань, покладених на вiддiл, у
межах повноважень, делегованих
нач€шьником вiддiлу, зокрема несе
персональну вiдповiдалънiсть за напрямок

роботи щодо виконання контрольних
функцiй у сферi оренди державного майна.
Органiзовуе та контролюе ведення
дiловодства у вiддiлi вiдповiдно до
Iнструкцii з дiловодства Регiонального
вiддiлення, зокрема, розробляс
номенкJIатуру справ вiддiлу,
забезпечуе своечасну передачу справ
постiйного та трив€tлого (понад 10 poKiB)
зберiгання пiсля завершення ix ведення у
вiддiлi до apxiBy Регiоналъного вiддiлення в

упорядкованому cTaHi тощо.
Органiзовуе та забезпечуе дотримання у
вiддiлi порядку ведення, облiку, зберiгання,
використання i знищення документiв та
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iнших матерiальних HociTB iнформацii, що
мiстять службову iнформацiю.
Вiдповiд ае за свосчасну пiдготовку,
складаннrI та подання документiв з
органiзацii внутрiшнього контролю у
вiддiлi.
Бере )ru{асть в роботi комiсiй,
консультативних, дорадчих, допомiжних
органiв та служб (рад", робочi групи тощо)
вiдповiдно до наказiв начальника

регiона-шьного вiддiлення.
За доруrенням начаllьника вiддiлу
розглядае звернення громадян, запити та
звернення пiдприемств, установ та
органiзацiй, посадових осiб, народних
депутатiв, депутатiв мiсцевих рад, iнших
суб'ектiв права на звернення, запити на
iнформацiю з питань, що наJIежать до його
компетенцii, готуе проекти вiдповiдей на
них.
Готуе вiдповiдну аналiтичну та звiтну

мацlю

Умови оплати працi

lтосадовий оклад - 6 700 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
18 сiчня 20|7 року J\Ъ 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки, виплати, премii вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону Украiни "Про державну
службу";
додатковi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi таlабо
надбавки за виконання особливо важливоi
роботи вiдповiдно до Положення про
застосування стимулюючих виплат
ДеРЖавним сrцrжбовцям, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 18 сiчня 2017 }lЪ 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначення на
посаду

строкове (замiщення посади державноТ
служби на перiод вiдсутностi державного
службовця, за яким вiдповiдно до Закону
у (П
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зберiгаеться посада державноi служби)

строк призначення особи, яка досягла 65-

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

Перелiк iнформацii, необхiдноi
для участi в KoHKypci, та строк if
подання

1) з€uIва про ylacTb у KoHKypci iз
зЕ}значеннrIм основних мотивiв щодо зайняття
посади за формою зйно з додатком 2 до
Порядку проведення конкурсу на зайняття
rrосад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 20|6 року J\Ъ 246 зi змiнами
(даrri - Порядок);

2) резюме за формою згiдно з додатком 2l
до Порялку, в якому обов'язково зазначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батъковi кандидата;

реквiзити документо, що посвiдчус особу та
пiдтверджуе |ромадянство УкраiЪи;
пiдтвердженнrl нzlявностi вiдповiдного

сц.пенrI вищоi освiти;
пiдтвердженнrl рiвня вiльного володiння

держ€lвною мовою;
вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi

сrryжби (за наявностi), досвiд роботи на
вiдповiднlа< посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiднюr вимог);

3) заша, в яrсiй особа повiдомляе, що до Hei
не застосовуються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону УкраiЪи "Про очищеннrI влади", та
надае згоду на проходження перевiрки та на
оприJIюднення вiдомостей стосовно неi
вИповiдно до зазначеного Закону.

Подача додаткiв до зtulви не е обов'язковою.

Особа, яка виrIвила бажаннrI взяти }п{астъ у
KoHKypci, може подавати дод€lткову
iнформацiю, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв TecTyBaHHrI, досвiду
роботи, професiйних компетентностей,
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регýцацiТ (характеристики, рекомендацii,
HayKoBi гryблiкацii то що).

На електроннi документи, що подаються

дJuI yracTi у KoHKypci, накJIадаеться
квалiфiкований електронний пiдпис
кандидата.

,Щержавнi слryжбовцi державного органу, в
якому проводиться конкурс, якi бажаrоть
взяти }п{асть у KoнKypci, подаlоть лише заJtву
про у{асть у KoHKypci.

Особа, яка бажае взяти ylacTb у KoHKypci,
подас вказану iнформацiю через единий
порт€tII вакансiй державноi сrryжби
https ://career. gоч.uаl.

Iнформацiя приймаеться до |7 години
08 червня 2021 року

,,Щодатковi (необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним
пристосуваннlIм за формою згiдно з

додатком З до Порядку проведеннrI
конкурсу на заfoiяття посад державноi
сrryжби

,.Щата i час початку проведеннrI
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначеннrIм
електронноТ платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

15 червня 202| року о 10 годинi 00 хвилин

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

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

кабiнет 225,

за фiзичноi

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначеннrI
суб' ектом призначення або
керiвником державноi служби

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

кабiнет 200,

за фiзичноi
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переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
епектронноТ платформи для
комунiкацii дистанцiйно)
Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноi пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань проведення конкурсу

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

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa
вища за ocBiTHiM ступенем не нижче
магiстра

2 Щосвiд роботи

досвiд роботи на посадах державноi сlryжби
категорiй "Б" чи "В" або досвiд служби в
органах мiсцевого самоврядування, або
досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприсмств, установ та органiзацiй
нез€tлежно вiд форми власностi не менше
двох poKiB

aJ
Володiння державною
мовою

вlльне володlння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги
1 Аналiтичнi здiбностi здатшсть до логlчного мислення,

узагальнення, конкретизацiя, розкладання
складних питань на складовi, видiляти
головне вiд другорядного, виявляти
закономiрностi;

вмiння встановлювати причино-наслiдковi
зв'язки;
вмiння аналiзувати iнформацiю та робити

висновки, критично оцiнювати ситуацii,
прогнозувати та робити власнi умовиводи

2 якiсне виконаннjl
поставлених завдань

чiтке i точне формулювання мети, цiлей i
завдань службовоi дiяльностi;

комплексний пiдхiд до виконання завдань,
виявлення ризикiв;

розумiння змiсту завдання i його кiнцевих
результатiв, самостiйне визначення
можливих шляхiв досягнення

1J Самоорганiзацiя та
самостiйнiсть в роботi

умiння самостiйно органiзовувати свою
дiяльнiсть та час, визначати прiоритетнiсть
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виконання завдань, встановлювати
черговiсть ik виконання;
здатнiсть до самомотивацiТ

(самоуправлiння);
вмiння самостiйно приймати рiшення i

виконувати завдання у процесi професiйноi
дiяльностi

4 Вiдповiдальнiсть усвlдомленнrl важливост1 якlсного
виконання cBoik посадових обов'язкiв з

дотриманням cTpoKiB та встановлених
процедур;

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд
час пiдготовки i прийняття рiшень,
готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за
можливi наслiдки реалiзацii таких рiшень;
здатнiсть брати на себе зобов'язання,

чiтко ii дотримуватись i виконувати

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

Конституцii УкраiЪи;
Закону УкраiЪи кПро державну службу>;
Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцiТ>>

та iншого законодавства
2 Знання законодавства у сферi Знання:

Закону Украiни кПро Фонд державного
майна Украiни>;
Закону Украiни <Про оренду державного та
комун€tльного майна>>


