ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту інфраструктури,
розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення
Закарпатської обласної державної
адміністрації
від 25.01.2022 № 01-к
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії „В” головного спеціаліста відділу інфраструктури управління розвитку
дорожньої інфраструктури департаменту інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Закарпатської обласної державної адміністрації
Посадові обов’язки

Загальні умови
1) аналіз основних показників економічної
діяльності дорожнього комплексу, підготовка
аналітичних записок, довідок та пропозицій,
спрямованих на забезпечення підвищення
ефективності роботи дорожнього комплексу в
області;
2)
організація
контролю,
в
межах
повноважень,
за
дотриманням
правил
користування
автомобільними
дорогами
загального
користування,
провозу
по
автомобільних
дорогах
загального
користування
великовагових
та
великогабаритних вантажів;
3) координація діяльності дорожніх
організацій з питань:
- розвитку мережі автомобільних доріг і
мостів;
підвищення
їх
транспортноексплуатаційних якостей;
- облаштування автомобільних доріг та смуги
відводу;
4) забезпечення організації, в межах
компетенції, належного експлуатаційного
утримання мережі автомобільних доріг
загального користування та штучних споруд
на них, роботи із створення безпечних умов
дорожнього
руху,
підвищення
рівня
обслуговування учасників руху;
5) забезпечення організації, в межах
компетенції, облаштування автомобільних

доріг та смуги відводу;
6) участь у підготовці пропозицій обласній
державній адміністрації щодо формування
плану
(переліку
об'єктів)
будівництва,
капітального,
поточного
середнього,
поточного та поточного дрібного ремонтів і
утримання доріг загального користування
місцевого значення;
7) участь у підготовці пропозицій до проектів
державних та регіональних програм, програм
соціально-економічного
і
культурного
розвитку
області,
звітів
голови
облдержадміністрації для їх розгляду на сесії
обласної ради;
8) розгляд у межах своїх повноважень в
установленому
законодавством
порядку
звернень громадян, опрацювання запитів і
звернень народних депутатів України та
депутатів відповідних місцевих рад. прийом
громадян з питань компетенції відділу.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн.
надбавки, доплати та премії відповідно до
статті 52 Закону України „Про державну
службу”;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного
службовця
відповідно
до
постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 2017 № 15 „Питання оплати праці
працівників державних органів” (із змінами)
Інформація про строковість чи безстроково
безстроковість призначення на строк призначення особи, яка досягла 65посаду
річного віку становить один рік з правом
повторного призначення без обов’язкового
проведення конкурсу щорічно
Перелік
документів, Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі,
необхідних для участі в подає конкурсній комісії через Єдиний портал
конкурсі, та строк їх подання вакансій державної служби таку інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів щодо зайняття
посади 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 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 21
до Порядку, в якому обов’язково зазначається
така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України;
підтвердження
наявності
ступеня вищої освіти;

відповідного

відомості про стаж роботи, стаж державної
служби (за наявності), досвід роботи на
відповідних посадах у відповідній сфері,
визначеній в умовах конкурсу, та на керівних
посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій 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 на
оприлюднення відомостей стосовно неї
відповідно до зазначеного Закону. Подача
додатків до заяви не є обов’язковою;
4) копію Державного сертифіката про
рівень володіння державною мовою (витяг з
реєстру Державних сертифікатів про рівень
володіння державною мовою), що підтверджує
рівень
володіння
державною
мовою,
визначений
Національною
комісією
зі
стандартів державної мови
Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі,
може
подавати
додаткову
інформацію, яка підтверджує відповідність
встановленим вимогам, зокрема стосовно
попередніх результатів тестування, досвіду
роботи,
професійних
компетентностей,
репутації
(характеристики,
рекомендації,
наукові публікації тощо).

Додаткові
документи

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.
07 лютого 2022 року виключно через Єдиний
портал вакансій державної служби НАДС
(career.gov.ua)
(необов’язкові) заява
щодо
забезпечення
розумним
пристосуванням за формою згідно з додатком
3 до Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби
і час початку 10 лютого 2022 року о 10 год. 00 хв.
тестування

Дата, час
проведення
кандидатів.
Місце або спосіб проведення Закарпатська область, м. Ужгород,

тестування.

пл. Народна, 4, департамент інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого
значення Закарпатської обласної державної
адміністрації
(проведення тестування за
фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення
співбесіди (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)

Закарпатська область, м. Ужгород,
пл. Народна, 4, департамент інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого
значення Закарпатської обласної державної
адміністрації (проведення співбесіди за
фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення Закарпатська область, м. Ужгород,
співбесіди з метою визначення пл. Народна, 4, департамент інфраструктури,
суб’єктом призначення або розвитку і утримання мережі автомобільних
керівником державної служби доріг загального користування місцевого
переможця
(переможців) значення Закарпатської обласної державної
конкурсу
(із
зазначенням адміністрації (проведення співбесіди за
електронної платформи для фізичної присутності кандидатів)
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по батькові, Смірницька Тамара Валентинівна
номер телефону та адреса тел.:(0312) 658368
електронної пошти особи, яка e-mail: odainfra@ukr.net
надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче
бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи
не потребує
3. Володіння державною
вільне володіння державною мовою
мовою
4. Володіння іноземною
не потребує
мовою
Вимоги до компетентності
Вимоги
Компоненти вимоги
- розуміння змісту завдання і його кінцевих
результатів, самостійне визначення можливих
Якісне виконання
1.
шляхів досягнення;
поставлених завдань
- чітке і точне формулювання мети, цілей і
завдань службової діяльності
- уміння самостійно організовувати свою
Самоорганізація та
діяльність та час, визначати пріоритетність
2.
самостійність в роботі завдань,
встановлювати
черговість
їх
виконання

3.

4.

5.

1.

2.

здатність
ефективно
взаємодіяти
–
дослухатися, сприймати та викладати думку;
Комунікація та взаємодія
- здатність переконувати інших за допомогою
аргументів та послідовної комунікації
- усвідомлення важливості якісного виконання
Відповідальність
своїх посадових обов’язків з дотриманням
строків та встановлених процедур
- здатність до самоконтролю;
Стресостійкість
- здатність до конструктивного ставлення до
зворотного зв’язку, зокрема критики
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України „Про державну службу”;
Закон України „Про запобігання корупції”
та інших нормативно-правових актів, що
стосуються діяльності департаменту та
проходження державної служби
Професійні чи технічні
Знання:
знання
Закону України „Про автомобільні дороги”;
Закону України „Про дорожній рух”;
Закону України „Про звернення громадян”;
Закону України „Про доступ до публічної
інформації”;
Державні будівельні норми і правила;
Укази та розпорядження Президента України,
постанови Верховної Ради України, постанови
та розпорядження Кабінету Міністрів України,
інші підзаконні нормативно-правові акти, що
регулюють
розвиток
сфери
діяльності
департаменту;
порядок підготовки та внесення проектів
нормативно-правових актів;
правила ділового етикету та ділової мови;
володіння пакетом MS Office (Excel, Word,
PowerPoint)

