
          ЗАТВЕРДЖЕНО 

          наказом виконуючого обов’язки 

          керівника Чернівецької 

                                                                                        обласної прокуратури  

          від 22  квітня 2021 року № 350- к 

 

УМОВИ  

 проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» -  

 заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення  

та соціально-побутових потреб  Чернівецької обласної прокуратури 

 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки    Сприяє начальнику відділу у забезпеченні належної 

організації діяльності підрозділу, координації та контролю 

роботи підпорядкованих працівників. 

Здійснює роботу щодо визначення потреби на 

забезпечення обласної прокуратури, у межах виділеного 

фінансування, транспортними і матеріально-технічними 

засобами, паливно-мастильними матеріалами та іншим 

майном. 

Організовує роботу щодо забезпечення працівників 

обласної прокуратури та окружних прокуратур 

матеріально-технічними і транспортними засобами 

відповідно до вимог законодавства та наказів керівника 

обласної прокуратури. 

Забезпечує постановку на облік та зняття з нього 

транспортних засобів органів Чернівецької обласної 

прокуратури. Організовує та контролює проведення 

страхування транспортних засобів обласної прокуратури, 

вжиття заходів до підтримання їх у належному технічному 

стані, проведення інструктажу з водіями відділу про 

дотримання техніки безпеки та Правил дорожнього руху. 

Проводить роботу по оформленню документів щодо 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

обласної прокуратури. Приймає участь у процесі 

укладання та супроводження договорів щодо здійснення 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонтів будівель і споруд органів обласної прокуратури, 

матеріально-технічного забезпечення, оренди державного, 

комунального та іншого майна. 

Приймає участь у роботі комітету з тендерних торгів 

обласної прокуратури та забезпечення підготовки проектів 

договорів та інших документів з питань закупівель. 

Організовує роботу з облаштування, утримання, 

обслуговування об’єктів Чернівецької обласної 

прокуратури, інженерно-комунальних мереж, 

сантехнічного обладнання, в тому числі роботи щодо 

забезпечення безперебійного електро-газо-, тепло-, 

водопостачання і водовідведення в адміністративних 



будівлях обласної прокуратури,  окружних прокуратур. 

Здійснює ведення обліку роботи відділу, підготовку 

проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, 

що належать до компетенції відділу. Розглядає запити на 

інформацію, звернення громадян з питань, що належать 

до компетенції відділу. Приймає участь у проведенні, у 

межах компетенції відділу відповідно до планів роботи чи 

доручень керівництва обласної прокуратури, перевірок 

окружних прокуратур, надання їм практичної допомоги, 

забезпечення контролю за усуненням виявлених недоліків. 

Веде облік нещасних випадків, професійних захворювань 

та аварій, які виникли на об’єктах обласної прокуратури та 

окружних прокуратур, за дорученням керівництва бере 

участь в їх розслідуванні, підготовці документів з питань 

охорони праці. Приймає участь у роботі комісій з питань 

списання матеріально-технічних засобів обласної 

прокуратури. 

Підвищує рівень професійної компетентності шляхом 

складання індивідуальної програми, професійного 

навчання, підвищення кваліфікації, стажування та 

удосконалює організацію службової діяльності.   

Умови оплати праці  посадовий  оклад –  7600,00 грн., надбавки, доплати та 

премії  відповідно до статті 52 Закону України «Про 

державну службу»  та  постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 року «Питання оплати праці 

працівників державних органів» зі змінами.  

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

 

Безстроково. 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, 

становить один рік з правом повторного призначення без 

обов’язкового проведення конкурсу щороку. 

Перелік інформації, 

необхідної для призначення 

на вакантну посаду, в тому 

числі форма, адресат та  

строк її подання 

особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття 

вакантної посади державної служби, подає до 

Чернівецької обласної прокуратури через Єдиний 

портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) 

таку інформацію: 

 

1) реквізити документа, який посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України; 

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої 

додається резюме за формою, визначеною Кабінетом 

Міністрів України; 

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; 

4) підтвердження наявності відповідного ступеня 

вищої освіти; 



5) підтвердження рівня вільного володіння державною 

мовою; 

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби  

(за наявності) ), досвід роботи на відповідних посадах 

згідно з вимогами, визначеними в оголошенні. 

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може 

подавати додаткову інформацію, яка підтверджує 

відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно 

досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

 

На електронні документи, що подаються для участі у 

доборі, накладається кваліфікований електронний підпис 

кандидата. 

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.  

« 29 » квітня 2021 року. 

Додаткові,( необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 

формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби 

Дата і час початку 

проведення тестування 

кандидатів.  

 

Місце або спосіб проведення 

тестування.  

 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди ( із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

« 07 » травня 2021 року о 10 год.00 хв. 

 

 

м. Чернівці, вул. М. Кордуби, 21а 

Чернівецька обласна прокуратура ( проведення 

тестування за фізичної присутності кандидатів)  

 

м. Чернівці, вул. М. Кордуби, 21а 

Чернівецька обласна прокуратура ( проведення 

співбесіди за фізичної присутності кандидатів)  

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Зайчковська Ніна Миколаївна 

(0372) 55-38-87 

kadry@chrn.gp.gov.ua  

 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра 

(спеціальність «Правознавство») 

2 Досвід роботи  досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» 

чи «В» або досвід роботи в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності не менше двох років. 

3 Володіння державною  

мовою 

вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 



Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань 

службової діяльності; 

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення 

ризиків; 

- розуміння змісту завдань і його кінцевих результатів, 

самостійне визначення можливих шляхів досягнення. 

2. Відповідальність - усвідомлення  важливості якісного виконання своїх 

посадових обов’язків з дотриманням строків та 

встановлених процедур; 

-  усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і 

прийняття рішень, готовність нести відповідальність за 

можливі наслідки реалізації таких рішень; 

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх 

дотримуватись і виконувати 

3. Ефективність 

координації з іншими 
 

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними 

підрозділами Чернівецької обласної прокуратури, 

представниками інших державних органів, в тому числі з 

використанням цифрових технологій; 

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження 

та упорядкування дій; 

- здатність до об’єднання та систематизації спільних 

зусиль. 

Професійні знання 

Вимоги Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання: 

Конституції України; 

Закону України «Про державну службу»; 

Закону України «Про запобігання корупції» 

та іншого законодавства 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданнями та змістом 

роботи державного 

службовця відповідно 

до посадової інструкції  

Знання: 

Закону України «Про прокуратуру»; 

Закону України «Про інформацію»; 

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах»; 

Регламенту Чернівецької обласної прокуратур; 

Тимчасової інструкції з діловодства в органах 

прокуратури України; 

3. Знання системи 

захисту інформації 

Складові політики інформаційної безпеки; 

Забезпечення функціонування комплексної системи 

захисту інформації 

 

 

 


