
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника відділу 
економічно-інвестиційного 
розвитку, торгівлі, туризму, 
культури, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
12.11.2018 року № 35-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В» - головного спеціаліста з питань реалізації державної політики 
у сфері культури, розвитку дитячих шкіл мистецтв та бібліотек відділу 

економічно-інвестиційного розвитку, торгівлі, туризму, культури, молоді та 
спорту Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської

області
(55213 Миколаївська область м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12)

Загальні ум ови
П осадові обов’язки 1 .Координує роботу закладів культури району. Н адає 

методичну та  практичну допом огу закладам культури в 
проведенні м асових заходів, плануванні роботи, обліку та 
звітності.
2. П роводить роботу по забезпеченню  на території району 
реалізації держ авної політики у сфері культури, мистецтва, з 
питань охорони культурної спадщ ини, бібліотечної та  клубної 
справи.
3. К онтролю є та  бере безпосередню  участь в підготовці та 
проведенні фестивалів, свят, конкурсів, оглядів самодіяльної 
народної творчості, худож ніх промислів та  ремесел; нарад та 
семінарів працівників культури району.
4. Готує матеріали щ одо відзначення держ авним и нагородами 
та почесними званнями працівників закладів, підприємств і 
організацій культурно -  м истецької сфери, а також  громадян 
за  видатні заслуги в розвитку культури.
5. Бере участь у розробці соціально-економічного та 
інвестиційного паспортів району та організації виконання 
програм розвитку району.
6. Готує самостійно або разом  з інш ими структурними 
підрозділами інф ормаційні та  аналітичні матеріали для 
подання голові П ервом айської районної держ авної 
адміністрації, перш ому заступнику голови 
райдерж адміністрації з питань агропромислового комплексу, 
соціально-економічного розвитку, економіки, фінансів, 
промисловості, енергетики, транспорту, зв ’язку, житлово- 
комунального господарства, будівництва, архітектури та 
цивільного захисту та  заступнику голови райдерж адміністрації 
з політико-правових та гум анітарних питань з вищ евказаних 
питань.
7. Розробляє поточні та  бере участь у підготовці перспективних 
планів роботи з питань культури та  забезпечує їх  звітність.
8. Бере участь у ком плексній та  тем атичній перевірці закладів 
культури району.
9. К онтролю є виконання учбових планів в ш колах мистецтв.
10. Н адає допом огу в орган ізац ії роботи громадських музеїв.



■
11. П еревіряє становищ е техніки безпеки і протипож еж ної 
безпеки в закладах культури.
12. Готує матеріали для інформаційного наповнення 
офіційного веб-сайту П ервом айської районної державної 
адміністрації з питань у сфері культури.
13. У  своїй діяльності ретельно дотримується обмежень, 
передбачених статтею  16 закону У країни "Про держ авну 
службу".
14. Забезпечує захист персональних даних.
15. П остійно займається підвищ енням  свого професійного 
рівня ш ляхом самоосвіти та  підвищ ення кваліфікації.
16. Виконує інші вказівки та доручення голови 
райдержадміністрації, перш ого заступника голови 
райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, 
соціально-економічного розвитку, економіки, фінансів, 
промисловості, енергетики, транспорту, зв ’язку, житлово- 
комунального господарства, будівництва, архітектури та 
цивільного захисту та  заступника голови райдерж адміністрації 
з політико-правових та гум анітарних питань, начальника 
відділу.
17. Сумлінно виконує служ бові обов’язки, дотримується 
високої культури спілкування, обмежень, п ов’язаних із 
проходж енням держ авної служби.

У мови оплати праці П осадовий оклад - 4100,00 грн., надбавка за вислугу років, 
за  ранг держ авного служ бовця, за  наявності достатнього 
фонду оплати праці -  премія.

Інформація про строковість 
чи безстроковість 
призначення на посаду

Тимчасова вакантна посада на період відпустки основного 
працівника для догляду за  дитиною  до досягнення нею 
трирічного віку

П ерелік документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, та  строк 
їх подання

Ч

Особа, яка виявила баж ання взяти участь у конкурсі, подає 
(особисто, пош тою  або через Єдиний портал вакансій 
державної служби Н АДС) К ом ісії або конкурсній комісії за 
адресою:
55213 М иколаївська обл., 
м. П ервомайськ, вул. Чкалова, 12 
кабінет №  46 такі документи:
1) копію  паспорта гром адянина У країни;
2) письмову заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для зайняття посади держ авної служби, до 
якої додається резю ме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій  повідом ляє про те, що до неї не 
застосовую ться заборони, визначені частиною  третьою  або 
четвертою  статті 1 Закону У країни "Про очищ ення  
влади", та надає згоду на проходж ення перевірки та 
оприлю днення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону;
4) копію  (копії) докум ента (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щ одо вільного володіння 
державною  мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) декларацію  особи, уповноваж еної на виконання функцій 
держави або м ісцевого самоврядування, за 2017 рік 
(декларація надається у вигляді роздрукованого примірника 
заповненої декларації на оф іційному веб-сайті «Н аціональне 
агентство з питань запобігання корупції»\улу\у. nazk.gov.ua).



Строк подання документів для участі в конкурсі - 15 
календарних днів з дня оприлю днення інф орм ації про 
проведення конкурсу на оф іційному веб-сайті Н аціонального 
агентства з питань держ авної служби

Дата, час і м ісце проведення 
конкурсу

К о н к у р с  буде проведено ЗО листопада 2018 року об 11.00 за
адресою: м. П ервомайськ, вулиця Чкалова, 12

Прізвищ е, ім ’я та  по батькові, 
номер телеф ону та  адреса 
електронної пош ти особи, яка 
надає додаткову інформацію  
з питань проведення 
конкурсу

Ткачук О леся О лександрівна, 
гел. (05161)4-35-20 , 
регуотауьк® , m k.gov.ua
O rgvid-rda.pervom @ ukr.net

К валіф ікаційні вимоги
1. О світа Вища, не ниж че ступеню  м олодш ого бакалавра або 

бакалавра
2. Досвід роботи Не потребує
3. Володіння держ авною  мовою Вільне володіння держ авною  мовою

Вимоги до ком петентності
В им ога Компоненти вимоги

1. Я кісне виконання поставлених 
завдань

вміння працю вати з інформацією ; 
вміння надавати пропозиції, їх  аргументувати та 

презентувати

2. К омандна робота та взаємодія вміння працю вати в команді; 
вміння надавати зворотний зв'язок

3. Сприйняття змін здатність приймати зм іни та зм іню ватись
4. Технічні вм іння вміння використовувати ком п’ю терне обладнання 

та програмне забезпечення, використовувати 
офісну техніку

5. О собистісні ком петенції відповідальність;
системність і самостійність, уважність до деталей; 
наполегливість;
вміння працю вати в стресових ситуаціях

П роф есійні знання
В им ога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства 1. К онституція У країни;
2. Закон У країни «Про держ авну службу»;
3. Закон У країни «Про запобігання корупції»;

2. Знання спеціального 
законодавства, що п ов’язане із 
завданнями та  зм істом  роботи 
державного служ бовця 
відповідно до посадової 
інструкції (полож ення про 
структурний підрозділ)

1. Закон України «Про місцеві держ авні адміністрації»;
2. Закон У країни «Про освіту»;
3.Закон У країни «Про культуру»;
4. Закон У країни «Про звернення громадян»;
5. Кодекс законів про працю  У країни;
б.Закон У країни «Про засади держ авної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності»

3. Знання сучасних 
інф ормаційних технологій

В олодіння ком п’ю тером -  рівень досвідченого 
користувача. Д освід роботи з офісним пакетом M icrosoft 
Office (W ord, 4 Excel, Pow er Point) або з альтернативним 
пакетом O pen Office, Libre Office. Н авички роботи з 
інформаційно-пош уковими системами в м ереж і Інтернет

mailto:Orgvid-rda.pervom@ukr.net

