                                                                                                                                 Додаток 1 до наказу 
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УМОВИ 
проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади завідувача сектору соціально-трудових відносин управління соціальної та молодіжної політики Хмільницької районної державної адміністрації
(22000, Вінницька область, м.Хмільник, вул. Столярчука,17)
Загальні умови 
Посадові обов’язки 
1. Здійснювати керівництво діяльністю сектору управління, розподіляти обов'язки між працівниками, очолювати та контролювати їх роботу;
2.  Здійснювати організаційне  забезпечення  роботи  районної комісії  з питань забезпечення  повноти  сплати  податків і погашення  заборгованості , приймає участь у  роботі комісії;
3. Надавати необхідну методичну та практичну  допомогу  підприємствам,установам, та організаціям незалежно від форм власності і господарювання у застосуванні  законодавчих актів з питань оплати, нормування  та продуктивності праці, здійснення індексації заробітної плати та компенсації  втрат через несвоєчасність її  виплати.;
4. Готувати в межах компетенції інформаційні та статистичні звіти щодо питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, та інших соціальних  виплат;
5. Забезпечувати проведення  перевірок на підприємствах та організаціях району щодо відповідності  чинному законодавству  порядку  нормування та оплати праці  в них;
6.  Організовувати  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  із  засобами  масової  інформації щодо нормативно-правових актів з питань оплати, нормування  та продуктивності  праці;
7. Надавати консультації громадянам  з питань, що відносяться до його компетенції через прийомну громадян  та по телефону;
8. Виконувати доручення  начальника управління , пов'язані  з функціональними  обов’язками;
9. Проводити аналіз стану укладення колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях;
10. Проводити експертизу колективних договорів щодо іх відповідності нормам чинного законодавства та надавати сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу;
11. Здійснювати реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;
12. Надавати необхідну практичну допомогу підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і господарювання у застосуванні законодавчих актів з питань трудових відносин;
13. Вести контроль з питань охорони праці підприємств та господарств району;
14. Не допускати дій, які б порушували свободу людини та громадянина;
15. Постійно вдосконалювати свої знання, підвищувати професійну кваліфікацію, виявляти ініціативу і творчість у роботі;
16. Виконання функцій з підготовки проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції сектору;
17. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.
Умови оплати праці 
Відповідно до ЗУ «Про державну службу» та постанови КМУ від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» посадовий оклад становить 2757 грн., та надбавка за ранг і вислугу років.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Призначення на посаду – строкове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, 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 (форма № П-2ДС);
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 08 по 09 грудня 2016 року, початок о 10.00 год.
за адресою Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столярчука, 17
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Петрик Тетяна Леонідівна, 
тел. (04338) 2-21-86
soczahist_hm@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1
Освіта
Ступінь вищої освіти не нижче магістра (спеціаліста)
2
Досвід роботи 
Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1
Освіта
Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста).


2

Знання законодавства


1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
5) Бюджетний Кодекс України;
6) Кодекс законів про працю України;
7) Закон України «Про оплату праці»;
3
Професійні знання
Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів
6
Якісне виконання поставлених завдань
1) здатність працювати в декількох проектах одночасно;
2)вміння працювати з інформацією;
3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
4) вміння вирішувати комплексні завдання.
7
Командна робота та взаємодія
1) вміння працювати в команді;
8
Сприйняття змін
1) здатність приймати зміни та змінюватись.
9
Технічні вміння
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
10
Особистісні якості
1) відповідальність;
2) наполегливість;
3) орієнтація на обслуговування;
4) вміння працювати в стресових ситуаціях
5) дисципліна і системність.


Заступник начальника управління                                                Г.А. Качановецька


