
C)rMCьKA ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми J\b jv--pp3/ pF /ю/

Про оголошення конкурсу

вiдповiдно до частини першоi cTaTTi б Закону Украiни <про мiсцевi
державнi адмiнiстрацii>>, статеЙ 20, 22, 2З Закону Украiни <Про державну
сrцrжбу>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2ОIб р. JФ 246
<ПРО ЗаТВерДЖення Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноТ
служби>

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державноi служби:
1) заступника начаlrьника управлiння сприяння розвитку агро-

ПРОМислового виробництва та харчовоi промисловостi - нач€шьника вiддiлу
органlзацlиного забезпечення

ТиМIIасово, на перiод вiдггустки для догJuIду за дитиною основного працiвника
Величко М.М., або до дня iT фактичного виходу;

2) начальника вiддiлу сприяннrI розвитку агропромислового виробництва,
ОХОРОНИ працi Та харчовоi промисловостi управлiння сприяння розвитку
агроПромислового виробництва та харчовоi промисловостi Щепартаменту,
ТИМ[IаСОВО, на перiод вiдгryстки дJuI догJIяду за дитиною основного працiвника
Пiддубноi О.М., або до дня if фактичного виходу.

2. ЗатверДити умови проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади
ЗаСтУПника начЕuIьника управлiння сприяння розвитку агропромислового
ВИРОбНицТВа Та харчовоi промисловостi-начальника вiддiлу органiзацiйного
Забезпечення та контролю ,.Щепартаменту (категорiя (Б)) згiдно з додатком.

3. ЗатверДИТи умови проведеннrI конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
НаЧ€ШЬНИКа ВiДДiлУ сприяння розвитку агропромислового виробництва,
ОХОРОНИ ПРаЦi Та харчовоi промисловостi управлiння сприяння розвитку
аГРоПроМислового виробництва та харчовоi промисловостi ,Щепартаменту
(категорiя (Б)) згiдно з додатком.

4. Визначити головного спецiалiста з питань персон€tлу вiддiлу
ОРГанiзацiЙного забезпечення та контролю управлiння сприяння розвитку
агроПромислового виробництва та харчовоi промисловостi ,Щепартаменту
Харченко I.M. адмiнiстратором пiд час проведення конкурсного вiдбору на цi
посади.
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5. Головному спецiалiстовi з питань персон€rлу вiддiлу органiзацiйного
забезпечення та контролю управлiння сприrIння розвитку аtропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi ,Щепартаменту Харченко I.M.:

1)забезпечити оприлюднецflя на веб-роздiлi,Щепартаменту офiцiйного
Веб-порталу органiв виконавчоi влади Сумськоi областi оголошення про
Проведення конкурсного вiдбору на виIцез€вначенi посади не пiзнiше
наступного робочого дня з дня пiдписання цього нак€ву.

П.I.Турчин

2) забезпечити передачу цього наказу до Мiжрегiонального управлiння
Нацiонального агентства УкраiЪи з питань державноi служби у Харкiвськiй та
СУмських областях не пiзнiше настуцн го робочого дня з дня його пiдписання.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноТ
адмlнlстрац11

-//РУ"и/у хп{/:2g

умови
проведення конкурсу

на зайняття посади заступника нач€UIьника управлiншI сприlIння розвитку
агропроМисловогО виробниЦтва та харчовоi промисловостi - нач€шьника вiддiлу

органiзацiйного забезпечення та контролю rщепартаменту агропромислового
розвитку СумсъкоI обласноТ державноi адмiнiстрацii (категорiя (Б))

загальнi чмови
Посадовi обов'язки здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу органiзацiйного

забезпечення та контролю управлiння сприяння розвитку
агропромИслового виробництва та харчовоi промисловостi
ЩепартаментУ агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi 4дмiнiстрацii та забезпечуе виконання
завдань, покладених на вiддiл.

Здiйснюе органiзацiйне забезпечення дiяльностi
Щепартаменту в межах повноважень.

Органiзову€ та контролюе роботу щодо облiку службовоi
кореспонденцiт В ,щепартаментi, здiйснюе контроль за
строкЕlпdИ проходження i виконання службових документiв
працiвниками .щепартаменту, готуе iнформацiйнi та
довiдковi матерiали з питань виконання службових
докуtиентiв.

Здiйснюе методичне керiвництво по органiзацiТ ведення
дiловодства в .Щепартаментi.

Веде облiк звернень громадян в,Щепартаментi.
здiйснюе збiр i узагirльнення зведеного рi.пrого плану

роботи Щепартаменту; органiзовуе роботу щодо пiдготовки
планiВ робiт пiдроздiлiв ,Щепартаменту на piK, квартЕlл,
мiсяць, тиждень; контролюе ix виконання.

ОрганiзовУе та контролю€ роботу щодо розробки,
адмiнiстрУваннЯ та редаryвання веб-роздiлу Щепартаменту
веб-портаЛу мiсцевИх органiв виконавчоi влади Сумськоi
областi, висвiтлення роботи агропромислового комплексу
областi на ньому.

Органiзовуе та контролюе роботу щодо вимог
нормативНо-правових aKTiB, нормативЕих i розпорядчих
документiв, проведення робiт iз захисту iнформацii в
автоматизованих системах .щепартаменту, забезпечення,
безперебiйноi роботи локальноi комп'ютерноi мережi
,Щепартаменту.



Органiзову€ та контролюе роботу щодо складання
зведеноi номенклатури справ,,Щепартаменту, пiдготовки
документiв Щепартаменту дJuI здачi ix в apxiB.

Розглядае скарги, зЕUIви, листи, звернення громадян,
пiдприемств, установ та органiзацiй, посадових осiб, запити
та звернення народних депутатiв, запити на iнформацiю та
органiзовуе пiдготовку вiдповiдей на них.

У межах компетенцii готуе доповiдi, довiдки, пропозицii
та iншу iнформацiю, проекти наказiв ,Щепартаменту.

Здiйснюе iншi функцii, визначенi директором
Щепартаменту та заступником директора ,Щепартаменту -
начальником управлiння згiдно з чинним законодавством.

Умови оплати працi посадовий оклад - 5 000 грн., iншi виплати
Закону Украiни кПро державIIу службу>,
фонду оплати працi - премiя

вlдповlдно до
за наявностi

Iнформацiя про cTpoKoBicTb
чи безстроковiсть
призначення на посадy

тимчасово, на перiод вiдпустки дJш догляду за дитиною
основного працiвника, або до дня iT фактичного виходу

Перелiк документiв,
необхiдних для участi в
KoHKypci, та строк ix подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у KoHKypci,
подае особисто або поштою за ацресою м. Суми,
вул. Першотравнева, 29, каб. 26 TaKi документи :

1) копiю паспорта громадянина УкраiЪи;
2) письмову заяву про участь у KoнKypci iз зазначенням

основних мотивiв до зайняття посади державноi служби, до
якоi додаеться резюме у довiльнiй формi;

3) письмову заlIву, в якiй повiдомля€, що до Hei не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або
четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро очищення влади>,
та надае згоду на проходження перевiрки та оприJIюднення
вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно до зЕвначеного Закону
або копiю довiдки встановленоi форми rrро результати TaKoi
перевiрки;

4) копii документiв про ocBiTy;
5) посвiдчення атестацii щодо вiльного володiння

державною мовою;
6) заповнену особову картку державного службовця

встановленого зразка;
7) лекларацiю особи, уповноваженоi на виконання

функцiй держави або мiсцевого самоврядування за 2016 piK
(подаеться в порядку, передбаченому Законом УкраiЪи
<Про запобiгання корупцii>).

Особа, яка мас iнвалiднiсть, подас зчuIву за встановленою
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня
2016 р. ]ф 246 кПро затвердження Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державноТ служби> формою,
про забезпечення в установленому , порядку розумного
пристосування.

Строк подання документiв до I] серпня 201'7 року
включно.

,Щата, час i мiсце проведення
конкурсу

28 серпня 2017 року о 10-00
м. Суми, вул. Першотравнева, 29, каб. |7



Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
олектронноi пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з

питань проведення конкуDсY

Харченко Iрина МиколаiЪна

тел.: (0542)7'l Т5 77
e-mail: apk@sm.gov.ua (з помimкою кНа конкурс>)

Вимоги до професiйноi компетентностi

загальнi вимоги
1 OcBiTa вища ocBiTa не нижче ст}ценя магiстра (спецiшliста)
2 Цосвiд роботи досвiд роботи на посадах державноi служби категорiй <Б>,

кВ> або досвiд служби в органах мiсцевого самоврядувчtння,
або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ
та органiзацiй незалежно вiд форми власностi не менше
2 poKiB

J Володiння державною
мовою

вlльно

Спецiальнi вимоги
l OcBiTa Вища ocBiTa без вимог до фаховоi спрямованостi
2 Знання законодавства 1 ) Конституцiя УкраiЪи;

2) закони УкраiЪи:
кПро державну службу>,
кПро запобiгання корупцii>,
кПро Кабiнет MiHicTpiB Украiни>,
кПро центральнi органи виконавчоi влади>,
кПро адмiнiстративнi послуги)),
кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кПро звернення громадян)),
кПро доступ до публiчноi iнформацii>,
кПро засади запобiгання та протидii дискримiнацii в УкраiЪi>,
кПро доступ до публiчноi iнформацii>,
кПро звернення громадян) ;

}) Бюджетний кодекс Украihи;
1) Податковий кодекс УкраiЪи;
5) нормативно-правовi та iншi розпорядчi акти, щс
)егулюють дiяльнiсть .Щепартаменту агропромисловогс
)озвитку Срлськоi обласноi державноi адмiнiстрацii i вiддiлу
эрганiзацiйного забезпечення та контроJIю

J Професiйнi знання
(вiдповiдно до rrосади
з урахуванням вимог
спецiальних законiв)

1) вiльно орiентуватись у законодавствi, що стосуеться сферл
професiйноi дiяльностi;
2) володiти основними формами i методами органiзацiйно:
роботи, управлiнськоi та адмiнiстративноi дiяльностi;
3) правила дiлового етикету;
4)правила та норми охорони працi, технiки безпеки.
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Лiдерство l) органiзацiя колективу для досягнення визначеноi мети;
2) вмiння переконрати, обцрунтовувати та обстоювати власн)
позицiю;
}) вмiння подати власний прикJIад.



Прийняття ефективних
рiшень

[) чiтке i точне формулювання мети, цiлей i завдань;
Z) визначення прiоритетiв при роботi з великими обсягш,rл
нформафi та багатозадачностi;
}) вмiння вирiшувати комплекснi завдання.

Комунiкацii та взаемо-
дiя

1) вмiння ефективноi комунiкацii та публiчних виступiв;
2) спiвпраця та налагодження партнерськоi взаемодii.

Впровадження змiн 1) реалriзацiя плану змiн;
2) здатнiсть пiдтримувати змiни та IIрацювати з реакцiсю нz
ших.

Управлiння органiза-
цiею роботи та персо-
нчlлом

l) системне планувz}ння роботи пiдроздiлу;
2) рацiональний розподiл обов'язкiв мiж пiдлеглими;
3) вмiння працювати в командi та керувати командою;
1) оцiнка i розвиток пiдлеглих;
5) вмiння розв'язання конфлiктiв.

5 Знання с)часних
iнформацiйних техно-
логiй

1) знання загальних принципiв функцiонуванн,
iнформацiйних технологiй дJuI обробки, систематизацii
эбмiну та аналiзу iнформацii;
Z) володiння на piB i впевненого користувача прогрtlмнимI
Iродуктtlми Microsoft Offi се.

6 особистiснi якостr 1

компетенцii
1) аналiтичнi здiбностi;
2) дисциплiна i системнiсть;
3) органiзованiсть;
4) уважнiсть i послiдовнiсть;
5) вмiння працювати в ситуацiях з пiдвищенок
психоемоцiйною та iнтелектуilльною напругою.

Головний спецiалiст з питань персоналу
вiддiлу органiзацiйного забезпечення
та контролю I.М.Харченко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмlнlстрац11

йрУsр# Jф -tr-рр

умови
проведення конкурсу

на заиняття посади начапьника вlддllддlлу сприяннягlс[ Jсtлгl)lllx IrUUали начi1,1ьника вlддrлу сприяння розвитку агропромислового
виробництва, охорони працi та харчов Т промисловостi управлiншI сприяння

розвитку агропромислового виробництва та харчовоi промисловостi
Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноТ

адмiнiстрацii (категорiя (Б))

Загальнi
посадовi обов'язки здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу органiзацiйного

забезпечення та контролю управлiння сприяння розвитку
агропромислового виробництва та харчовоi промисловостi
.ЩепартаментУ агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi 4дмiнiстрацii та забезпечус виконання
завдань, покладених на вiддiл.

органiзовуе в межах наданих повноважень виконання
державних та регiональних програм щодо пiдтримки
галузей тваринництв4 рослинництв1 технiчноi полiтики та
харчовоi i переробноi промисловостi.

Бере r{асть у розробцi регiональних та цiльових
про|рzlп,{, перспективних планiв, прiоритетних напрямкiв
розвиткУ сiльськогОсподарського виробництва та харчовоi
промисловостi; здiйснюе розробку виробничих прогрilм
розвиткУ тваринництва (aKTiB зимiвлi), проведення
монiторингу руху поголiв'я худоби, виробництва продукцii,
продуктивностi худоби.

органiзову€ проведення навчань, семiнарiв-нарад,
конференцiй в базових господарствах районiв областi з
питань органiзацii виробництва сiльськогосподарськоi
продукцtt за сучасними новiтнiми технологiями.

Бере )п{асть в органiзацii проведення
ярмаркових та iнших заходiв, що
Щепартаментом.

веде облiк, видачу, зберiгання та .витрачення бланкiв
племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв), якi видаються
племiнним господарствам областi.

Органiзовуе та контроJIюе роботу щодо:
здiйснення розрч}хункiв по виробництву та споживанню

основних видiв сiльськогосподарськоi продукцii,
проведення аналiзу забезпечен"" .rоrр.б ринку продlкцiею,



аналiзу виробництва основних видlв продукц11

пiдприемствzlп,Iи ацропромислового комплоксу, харчовоТ та

переробноi промисловостi обпастi;
монiториНгу закупiвельних та оптово-вiдпускних цiн на

ocHoBHi види харчових продуктiв та сировини по

пiдприсмствах-виробникilх областi ;

сприяння в полiпшеннi стану охорони працi та пожежнот

безпеки на пiдприемствах агропромислового комплексу
областi;

сприяннЯ сiльськогОсподарськиМ пiдприемствам ycix

форм власностi областi у виробництвi насiння сiльсько-
господарських культур;

монiторингу наявностi технiки (обладнання) галузi
тваринниЦтва в сiльськогосподарських пiдприемствах ycix

форм власностi областi та if технiчного стану, забезпечення
пzIливо-мастиJIьними матерiалами сiльськогосподарських
пiдприемств ycix форм власностi областi, придбання

сiльськогосподарськоi технiки сiльськогосподарськими
пiдприемствами Bcix форм власностi областi;

здiйснення заходiв з питаIIь надзвичайних ситуацiй в

галузi ацропромислового комплексу областi, а також з

мобiлiзацiйноi пiдготовки;
з питання цивiльного захисту у агроrrромисловому

комплексi областi та органiзацii щодо виконання плану

цивiльного зtlхисту,Щепартаменту;
У межах компетенцii готуе доповiдi, довiдки, пропозицii

та iншу iнформацiю, проекти наказiв ,щепартаменту та

розпорядж9нЬ голови Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii.

Розглядае листи, скарги, звернення громадян з питань,

вiднесених до компетенцii вiддiлу.
здiйснюс iншi функцii, визначенi заступником директора

Департаменту - начальником упрчtвлlння.

Умови оrrлати працi Посадовий оклад _ 4 500 грн., iншi виплати вlдповlдно до
закону Украiни <про державну службу>, за наявностi

фонду оплати працi - премiя
Iнформацiя про cTpoKoBicTb
чи безстроковiсть
призначення на посаду

тимчасово, на перiод
основного працiвника,

вiдпустки дJuI догJIяду за дитиною
або до дня if фактичного виходу

Перелiк документiв,
необхiдних для участi в
KoHKypci, та строк ix подання

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурс1,
подас особисто або поштою за адресою м. Суми,
вул. Першотравнева, 29, каб, 26 т aKi документи :

1) копiю lrаспорта громадянина Украiни; . .

2) письмову зчUIву про участь у конкурс1 lз зzвначенIUIм

основниХ мотивiв до зайняття посади,державноi служби, до
якбТ додаеться резюме у довiльнiй формi;

3) письмову зtulв}: в якiй повiдомляе, що до неi не

застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або

четвертоЮ cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни кПро очищення владиD,

та надае згодУ на rrрохоДжеЕЕЯ перевiрки та оприлюдIIення
вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до зазначеного Закону



або копiю довiдки встzlновленоi форми про результати TaKoi
перевiрки;

4) копii документiв про ocBiTy;
5) посвiдчення атестацii щодо вiльного володiння

державною мовою;
6) заповнену особову картку державного службовця

встановленого зразка;
7) декларацiю особи, уповноваженоi Еа виконання

функцiй держави або мiсцевого самоврядування за 2016 piK
(подаеться в порядку, передбаченому Законом УкраiЪи
<Про запобiгання корупцii>).

Особа, яка мае iнвалiднiсть, подае заяву за встановленою
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня
20Iб р. Jф 246 кПро затвердження Порядку проведоння
конкурсу на зайнятгя посад державноi служби> формою,
про забезпечення в устаIIовленому порядку розумного
пристосування.

Строк подання докlментiв до |7 серпня 2017 року
включно.

.Щата, час i мiсце tIроведення
конкYDсч

28 серпня 2017 року о 10-00
м. Суми, вул. Першотравнева, 29, каб I,|

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номор телефону та адреса
електронноi пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з

питань пDоведення конкчDсч

Харченко Iрина МиколаiЪна

тел.: (0542)77 15 77
e-mail: apk@sm.gov.ua (з помimкою кНа конкурс>)

Вимоги до професlино1 компетентностi

загальнi вимоги
1 CcBiTa вища ocBiTa Ее нижче ступеня магiстра (спецiалiста)
2 Досвiд роботи досвiд роботи на посадах державноi служби категорiй кБ>,

кВ> або досвiд служби в органах мiсцевого самоврядування,
або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ
та органiзацiй незалежно вiд форми власностi не менше
2 poKiB

1J Володiння державною
мовою

вlльно

Спецiальнi вимоги
1 OcBiTa вища ocBiTa за спецiальностями кТехнологiя виробництва i

переробки продукцii тваринництва>, кАгрономiя>>,
кАгроiнженерiя> або кХарчовi технологii>

2 Знання законодавства 1 ) Конституцiя Украiни;
2) закони УкраiЪи:
кПро державну службу>,
<Про запобiгання корупцii>,
кПро Кабiнет MiHicTpiB Украiни>,
кПро центрirльнi органи виконавчоi влади>>,

кПро адмiнiстративнi послуги>,
кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кПро звернення громадян)),
кПро доступ до публiчноi iнформацii>,
кПро засади запобiгання та протидiI дискримiнацii в
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УкраiЪi>,
3) Бюджетний кодекс УкраiЪи;
4) Податковий кодекс УкраiЪи;
5) нормативно-правовi та iншi розпорядчi акти, що
регулюють дiяльнiсть .Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii та
вiддiлу сприяння розвитку агропромислового виробництва,
охорони працi та харчовоi промисловостi.

J Професiйнi знання
(вiдповiдно до посади
з урахуванням вимог
спецiальних законiв)

1) основи державноi полiтики з питань розвитк)
егропромислового комплексу;
Z) знання aKTiB законодавства, що регулюють розвитох
эiльськогосподарського виробництва;
3) правила дiлового етикету;
1) правила та норми охорони працi, технiки безпеки.

4 спецiальний досвiд роботи (умiння та навички, необхiднi для виконання посадових

Лiдерство [) органiзацiя колективу для досягноння визначеноi мети;
2) вмiння переконувати, обцрунтовувати та обстоювати власн}
rозицiю;
}) вмiння подати власний прикJIад.

Прийняття ефективних

рiшень
1) чiтке i точне формулювання мети, цiлей i завдань;
Z) визначення прiоритетiв при роботi з великими обсягамл
iнформацii та багатозадачностi;
J) вмiння вирiшувати комплекснi завдання.

Комунiкацii та взаемо-
дiя

1) вмiння ефективноi комунiкацii та публiчних виступiв;
2) спiвпраця та налагодження партнерськоi взаемодii з iншимл
цержавними органами, фiзичними та юридичними особами.

Впровадження змiн 1) решiзацiя плану змiн;
2) здатнiсть пiдтримувати змiни та працювати з реакцiею не
пих.

Управлiння органiза-
цiею роботи та персо-
налом

}) системне планування роботи пiдроздiлу;
}) рацiонаrrьний розподiл обов'язкiв мiж пiдлеглими;
[) вмiння працювати в командi та керувати командою;
i) оцiнка i розвиток пiдлеглих;
i) вмiння розв'язання конфлiктiв.

5 Знання сучасних
iнформацiйних техно-
логiй

1) знання загальних ринципiв функцiонуванн,
iнформацiйниХ технологiй дJUI обробки, систематизацii
эбмiну та анапiзу iнформацii;
2) володiння Н piBHi впевненого користувача програмнимй
продукт,lми Мiсrо soft OfГrce.

6 особистiснi якостi i
компетенцii

l) аналiтичнi здiбностi;
2) дисциплiна i системнiсть;
3) органiзованiсть;
l) уважнiсть i послiдовнiсть;
5) вмiння працювати в ситуацiях з пiдвищенок
Iсихоемоцiйною та iнтелектуальною напругою.

Головний спецiалiст з питань персоналу
вiддiлу органiзацiйного забезпечення

I.М.Харчецко


