
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

lZ cj xcz/
нАкАз

м. Суми Nр y'Z -/Ю
Про оголошення конкурсу

ВiдповiднО до частини першоi cTaTTi б Закону Украihи <Про мiсцевi
державнi адмiнiстрацiЬ>, статей 20, 22, 2З Закону УкрЙи <Про державну
службу>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Bi! ZS березня zbrc'p, м 246
<Про затверДження ПоряДку проведеншI конкурсу на зайняття посад державноi
служби>> (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:

1 . оголоситИ конкурС на зайняттЯ вакантноi посади заступЕика директора
.ЩепартаменТу - начальнИка управлiння бухгалтерського облiку, економiчного
аналiзУ та розвиткУ сiльськиХ r.р"rорiй fiепартаменry u$onpo"".no"o.o
розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, ,й*"u.о"о, на перiод
вjдгIустки 

_ для доглядУ за_ дитиною до трьох poKiB основного працiвника
Петровоi О.П., або до дня iT фактич"о.о ur*o!y;

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади
заступника директора !епартаменТу - нач€шьника управлiння бухгалтерського
облiку, економiчногО анаlriзУ та розвитку сiльських територiй Щепартаментуагропромислового розвитку CyMcbKoi обласноТ державноi адмiнiстрацii
(категорiя <Б>) згiдно з додатком.

З. Визначити головного спецiалiста з питань персон€rлу вiддiлу
органiзацiйнОго забезпечення та коЕтролЮ управлiння ".rр"""r" розвиткуагропромислОвого виробництва та харчовоi промисловостi !епаiтаментуагропромислового розвитку Сумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii
ХарченкО I.M. адмiнiстратором пiд час проведення конкурсного вiдбору на цюпосаду.

_ 4. ГоловНому спецiа;riстовi З питань персон€}лу вiддiлу органiзацiйного
забезпечення та контролю управлiння arрr"rrr" розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловосri Дa.rчр.чrенту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii Харченко I.й. заб"з.rео"rи,

1 ) оприлюдненнrI на веб-сайтi .ЩепартамЪнту агропромислового розвиткуСумськоI обласноi державноi адмiнiстрацii офiцiйною u"б-.rортаrrу органiв
виконавчоi влади CyMcbKoi областi оголоIцення про проведення конкурсного
вiдбору на вищезазначену посаду не пiзнiше наступного робочого дня з дняпiдписання цього Еаказу;



2) передачУ цього нак€вУ до Мiжрегiонального управлiння Нацiонального
агентства УкраiЪи з питань державноi служби у Харкiвськiй та Сумських
областях не пiзнiше наступного робочого дня з дня його пiдписання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Щиректор ,Щепартаменry
/

/-Ю 
О.М.Маслак

(,/



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноТ
адмiнiстрацii

;Znj_"Lpa Xs У/-Р9
умови

проведення конкурсу
на зайняття посади заступника директора ,щепартаменry - начаJIьника

управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiЙ .ЩепартаменТу агропромиСловогО розвитку CyMcbKoi обласноi

державноi адмiнiстрацii (категорiя <Б>)

Загальнi умови
Посадовi обов'язки | Коорлину€ питання комплексного розвитку сiльських

|територiй, соцiальноi та ринковоi iнфраструктури сiльськоil.--.
| 
мlсцевост1. сlльськогосподарського дорадництва, формування

| та реалiзацii соцiальноi полiтики на селi. сiльського зелеЕого
I

| 
туризму.

| Злiйснюе контроль за виконанням держatвних та

|регiональних цiльових програм пiлтримки розвитку
| 
агроп ромислового комплексу за вiдповiдними напрямкalми

|роботи.
| Здiйснюс органiзацiйну роботу з питань удосконалення
I економlчного механlзму господарювання, прискорення
переходу аграрного сектору економiки до iнновадiйноi моделi
розвитку.

Органiзовуе роботу щодо здiйснення бюджетного
реryлювання, застосування фiнансово-кредитних механiзмiв,
податковоi полiтики.

Органiзовуе роботу з iнвестицiйноi дiяльностi в аграрному
ceKTopi економiки областi.

Органiзовуе методичне керiвництво бlхгалтерським
облiком, статистичною та фiнансовою звiтнiстю.

Органiзовуе роботу щодо план}ъання та обтрунтування
розподiлу бюджетних коштiв, контролю за формуванням i
використанняМ коштiв по державЕих бюджетних програмах у
гатrузi агропромислового виробництва областi, виконання
законодавчих i нормативних aKTiB.

Подае директоровi .Щепартаменту пропозицii щодо
розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядtиком яких е
.Щепартамент, забезпечуе та контроJIю€ виконання рiшень
директора .щепартаменту щодо розподiлу цих korrrTiB.

Умови оплати працi Посадовий оклад -,9 000 грн., iншi 
"иiлати "iдповiдоо до

закону Украiни <про державну слчжбч>
Iнформацiя про cTpoKoBicTb
чи безстроковiсть призна-
чення на посаду

тимчасово, на перiод вijЪустки для догляду за ди:""ою-
до трьох poKiB основного працiвника, або до дня't'i фактичного
виходу

Перелiк документiв, необ-
хiдних для участi в

Особа, яка виявила бажання взяти участь у KoHKypci,
подае особисто або поштою за адресою: м. Суми,



вул. Першотрzlвнева, 29, каб. 26 тЙЙЙЙенти:
1) копiю паспорта громадянина Украiниi
2) письмову змву про участь у KoHKypci iз зазначенням
основних мотивiв до зайняття посади державноi служби, до
якоi додасться резюме у довiльнiй формi;
3) письмовУ зfu{ву, в якiй повiдЬмляе, що до Hei не
застосов}тоться заборони, визначенi частиною цlетьою або
четвертоЮ cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення влади)), та
надае згоду на проходження перевiрки та оприлюдненЕя
вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно до .*"а""rо.Б Законч або
копiю довiдки встановленоi форми про результати iaKoi
перевiрки;
4) копii документiв про ocBiTy;
5) оригiнал посвiдчення атестацii щодо вiльного володiння
державною мовою;
6) заповневу особову картку встановленого зрi!зка;
7) декларацiЮ .особи, уповнОваженоi ,u urnonu""" фупкцiй
державИ або мiсцевого самоврядуванн я за 2017 piK (подаеться
у встаЕовленому порядку на сайтi Нацiонального аген.fства з
питань запобiгання корупцii).

особа, яка мае iнвалiднiсть, лода€ змву за встановленою
tl_ос]товgю Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2016 р.Nч 246 <Про затвердження Порялку проведення конкурсу на
зайнятгЯ посад державноi служби> формою, про забезпечення
в установленому порядку розумного пристосув;lння

до l7 квiтня 20l8 включно
Мiсце, час та дата початку м. Суми, вул. Першотравнева,29, каб2Q

о 10-00 год. 25 квiтня 2018
Прiзвише, iм'я та по-
батьковi, номер телефону та
адреса електронноi пошти
особи. яка нада€ додаткову
iнформацiю з питань

Харченко Iрина МиколаiЪнi

тел.: (0542) 77 15 77
e-mail: apk-kadry@Sm.gov.ua (з помimкою кНа KoHtypclt)

ocвrтa не нижче еня магl
.Щосвiд роботи

або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, устаЕов та
органiзацiй ЕезалежЕо вiд форми власностi не менше двох

Володiння державною
мовою

Вимоги до компетентностi

компоненти вимоги

) ведення дiлових пере.оворЦ
вмiння обф}ттовувати власну позицiю

Прийнятгя ефективних
рiшень

) вмiння вирiшувати i<омплекснi завдання;
) встановлення цiлей, прiоритетiв та орiентирiв;

осягнення кшцевих резчльтатiв
Комунiкацii та
взаемодiя

фiзичними та юридиIшими особами

) вмiння ефективноi комуоi*ацiЙi.rубпi*п"iЙсrупЬ;
) спiвпраця. та парп{ерська взаемодiя з iншими державними



.)

4 Впровадження змiн 1) iнновацiйнiсть у роботi;
2) здатнiсть влроваджувати змiни та оцiнювати ix ефективнiсть

5 Управлiння
органiзацiсю роботи
та персоналом

1) органiзацiя i контроль роботи пiдроздiлу;
2) вмiння працювати в командi та керувати командоюi
3) вм iння розв'язання конфлiктiв

6 ЗНання с1,,.rасних
iнформацiйних
технологiй

1) знання загальних принципiв фl,нкцiонування iнформацiйних
гехнологiй для обробки, систематизацii, обмiну та анмiзу
iнформацii;
2) володiння на piBHi впевненого користувача програýrними
]род}кт.lми Microsoft Office, Microsoft Excel та iH.

,7 особистiснi якостi i
компетенцii

1) анатliтичпi здiбностi;
2) дисциплiна i системнiсть;
3) самоорганiзацiя та орiентацiя на розвиток;
1) вмiння працювати в стресових ситуацiях

Професiйнi з}iання
Вимога компоненти вимоги

1 Знання законодавства 1) Конституцiя УкраiЪи;
2) закони УкраiЪи:
<Про державну слукбу>,
<Про запобiгання корупцii>,
<Про Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи>,
кПро центра,тьнi органи виконавчоi влади>,
кПро адмiнiстративнi послуги>,
кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кПро звернення громадян),
кПро засади запобiгання та протидii дискримiнацii в УкраiЪЬ>,
кПро державну пiдтримку сiльського господарства Украiни>,
кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>;
3) Бюджетний кодекс Украiни;
4) Податковий кодекс Украiни;
5) укази та розпорядження Президента УкраiЪи, постанови
BepxoBHoi Ради УкраiЪи, постанови та розпорядження Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, накази MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
tIродовольства УкраiЪи, iншi пiдзаконнi нормативно-правовi
1кти, що регулюють розвиток сфери агропромислового
комплексу

2 Знання спецiального
законодавства, що
пов'язане iз
завдаЕнями та змiстом
роботи державного
службовця вiдповiдно
до посадовоi iнструкцii
(положення про
структурний пiдроздiл)

1) стан i тенденцiя розвитку агропромислового комплексу в
УкраiЪi i Сумськiй областi;
2) загальнодержавнi та обласнi програми розвитку
1гропромислового комплексу

Головний спецiалiст з пптань
персоналу вiддiлу органiзацiЙного
забезпечення та контрОЛЮ /z-r.2r'.J/

I.М.Харченко


