
Додаток  

до наказу Головного управління  
статистики у Запорізькій області 

від _02.04.2019___№ __41___ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління 

статистики у Запорізькій області 
від __02.04.2019__№ __41____ 

 

Умови проведення конкурсу 

на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» 

заступника начальника управління господарського забезпечення, експлуатації будівель і споруд-
начальника відділу господарського обслуговування 

Головного управління статистики у Запорізькій області  
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  1. Забезпечення господарського обслуговування та належного стану згідно з 
правилами та нормами виробничої  санітарії і пожежної  безпеки будівлі і 

приміщень, в яких  розташовані структурні підрозділи Головного управління 
статистики та прилеглої території; 

2. Організація безперебійного функціонування систем господарського 

призначення, енергопостачання, автотранспорту, охоронно-пожежних  систем, 
зв’язку та матеріально-технічного постачання; 

3. Організація своєчасного та якісного виконання ремонтних робіт; 
4. Організація забезпечення потреб Головного управління автотранспортом, його 

експлуатації та дотримання установленого порядку використання; 

5. Організація оформлення необхідних документів для укладання договорів на 
одержання товарів/робіт/послуг; 

6. Забезпечення проведення у визначені строки інвентаризації матеріально-
технічних цінностей та закріплення їх за відповідальними особами. 

Умови оплати праці Посадовий оклад 7190 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 
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. 
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. 

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 17 год. 00 хв. 18 квітня 2019 року. 



Місце, час та дата 

початку проведення 

конкурсу 

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

10 год. 00 хв., 23-24 квітня 2019 року 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 
питань проведення 

конкурсу 

КОБИЗЬКА Неля Іванівна (адміністратор) тел.: (061) 787-61-51 

e-mail: zapstat_kadru@infocom.zp.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

Освіта* Вища освіта за освітнім ступенем магістра за спеціальностями «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», «Теплоенергетика», або прирівняними до них 

спеціальностями. 

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. Наявність  IV групи з електробезпеки. 

Володіння державною 
мовою  

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Лідерство Досягнення кінцевих результатів. 

2. Прийняття 
ефективних рішень 

1. Вміння вирішувати комплексні завдання; 
2. Вміння ефективно використовувати ресурси. 

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. 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: 
- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; 

- Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж; 

- Правил користування системами централізованого комунального  
 водопостачання та водовідведення в населених пунктах України; 

- Правил улаштування електроустановок; 
- Кодексу цивільного захисту України; 

- Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- Закону України «Про державну статистику»; 
- Закону України «Про інформацію»; 

- Закону України «Про звернення громадян». 

 

*Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. 

 
Начальник управління персоналу 

та документального забезпечення                О. ОВЧИННИКОВА 

mailto:zapstat_kadru@infocom.zp.ua

