
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального захисту  
населення  

Березнівської районної державної адміністрації 
від 21.12.2016 №37 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії  «В» - 

головного спеціаліста відділу соціальних гарантій управління соціального захисту 

населення Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
1.Забезпечує організацію санаторно-курортного 
лікування дітей, яким встановлено інвалідність 
пов’язану з Чорнобильською катастрофою, разом з 
одним із батьків чи особою, що їх замінює. 
2.Забезпечує реєстрацію заяв на санаторно-курортне 
лікування батьків потерпілих дітей, яким встановлено 
інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою. 
3.Здійснює видачу путівок, їх облік та списання. Веде 
відповідні журнали реєстрації. 
4.Готує договори щодо безоплатного харчування дітей, 
яким встановлено інвалідність пов’язану з 
Чорнобильською катастрофою, та які навчаються на 
територіях, що не віднесенні до територій 
радіоактивного забруднення, з організаторами 
харчування. 
5.Здійснює контроль за цільовим та раціональним 
використанням коштів, передбачених на безоплатне 
харчування дітей-інвалідів. 
6.Надає організаційну, методичну та інформаційну 
допомогу громадським об’єднанням, фондам, 
підприємствам, установам та організаціям, закладам 
оздоровлення та відпочинку, громадянам санаторно-
курортного лікування чи відпочинку. 
7.Забезпечує ведення діловодства в управлінні 
відповідно до інструкції по діловодству та чинного 
законодавства. Здійснює контроль у відділах 
управління щодо стану організації діловодства. 
8.Забезпечує своєчасне приймання, реєстрацію і 
оперативну передачу за призначенням вхідної 
кореспонденції, реєстрації і відправку вихідної 
кореспонденції. 
9.Складає зведену номенклатуру справ управління 



соціального захисту населення райдержадміністрації, 
забезпечує контроль за правильністю формування і 
зберігання справ, що підлягають здачі в районний 
державний архів. 
10.Відповідає за ведення табеля використання 
робочого часу працівниками управління. 

Умови оплати праці - посадовий оклад – 2585 грн.; 

- надбавка за ранг та вислугу років згідно з чинним 
законодавством; 
- за наявності достатнього фонду оплати праці – 
премія. 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

Строкове призначення (на період перебування 
основного працівника у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку). 

Перелік документів, необхідних 
для участі у конкурсі, та строк їх 
подання 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста 

відділу соціальних гарантій за формою згідно з додатком 2 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 року №246, до якої додається резюме у 

довільній формі; 

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не 

застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та 

надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону  або 

копію довідки встановленої форми про результати такої 

перевірки; 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 

  

5) заповнену особову картку встановленого зразка; 

  

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за попередній  рік; 

  

Документи приймаються за адресою: 34600, Рівненська 

область, Березнівський район, м.Березне вул.Київська,11 каб. 

№8 до 17 години 15 хвилин 11 січня 2017 року. 



Дата, час і місце проведення конкурсу 17 січня 2017 року о 10.00 год за адресою: 34600, Рівненська 

область, Березнівський район, м.Березне, вул.Київська,11 

Прізвище, ім.’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань проведення 

конкурсу 

Матвійчук Діана Анатоліївна 
(03653) 5-45-40 
bersoczah@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 

І Загальні вимоги 

1. Освіта вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або 

бакалавра 

2. Стаж роботи не потребує 

3. Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 

ІІ Спеціальні вимоги 

1. Освіта - 

2. Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закони України «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції»; «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про 

звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»; 

3)акти Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інші нормативно-правові акти у сфері 
соціального захисту осіб, як постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 
4)Типова інструкція з діловодства. 

3. Професійні знання відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних 
законів 

3. Якісне виконання 
поставлених завдань 

1) вміння працювати з інформацією; 

2) вміння вирішувати комплексні завдання. 

4. Командна робота та взаємодія 1)вміння працювати в команді; 
2)вміння ефективної координації з іншими; 

5. Технічні вміння 1) знання сучасних інформаційних технологій; 

2) володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; 

3) досвід роботи з офісним пакетом 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

mailto:bersoczah@ukr.net


4) навички роботи з інформаційно-пошуковими 
системами в мережі Інтернет. 

6. Особистісні компетенції 1) відповідальність і наполегливість; 
2) системність та самостійність в роботі; 

3) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

  

  

  

  

Начальник управління                                                                             Ю.Яковчук 
 


