ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника управління
інфраструктури Миколаївської
обласної державної адміністрації
від 20.12 2016 № 51-к
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника відділу енергетики та енергозбереження управління інфраструктури
Миколаївської облдержадміністрації
(м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22)
Загальні умови

Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

Посадові
обов’язки
пов’язані:
з
забезпеченням
реалізації
державної
політики в галузі
енергетики
та
енергозбереження;
здійсненням
організаційних заходів щодо стабільної
роботи та надання послуг підприємствами
паливно-енергетичного
комплексу;
забезпеченням стабільного енерго- та
газопостачання населенню та соціальнопобутової
сфери;
сприянням
впровадженню в області альтернативних
та
відновлювальних
видів
енергії;
організацією проведення засідань обласної
ради з енергозабезпечення, підготовкою
протоколів;
методичною
допомогою
працівникам
райдержадміністрацій,
виконкомів міських рад в частині аналізу
та звітності з виконання заходів
енергозбереження,
розроблення
енергоефективних проектів
Посадовий оклад 4308,0 грн., надбавка
за вислугу років, надбавка за ранг
державної
служби,
за
наявності
достатнього фонду оплати праці - премія

постійно вакантна посада
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів щодо
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 на
оприлюднення відомостей стосовно неї
відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів)
про освіту.
5. Заповнена особова картка
встановленого зразка.
6.Декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2015 рік.
Строк подання документів для участі в
конкурсі – 25 календарних днів з моменту
оприлюднення інформації
20 січня 2017 року, об 11:00 год.
м. Миколаїв, вул.Адміральська, 22, к.712

Дата, час і місце проведення конкурсу
Прізвище, ім’я та по батькові, номер
телефону та адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу

Трененкова Наталя Петрівна, тел. 37 02 05,
york@mk.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*
Загальні вимоги**
1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем 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 установ та
організацій незалежно від форми власності 2
роки

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***
1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра
(спеціаліста)

2

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про
державну службу», Закон України «Про
запобігання корупції», Закон України «Про
звернення громадян», Закон України «Про
електроенергетику»

3

Професійні чи технічні знання

1.Принципи роботи підприємств паливноенергетичного комплексу.
2. Основи впровадження енергоефективних та
енергозберігаючих заходів.

4

Спеціальний 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 установ та
організацій незалежно від форми власності

5

Знання сучасних
інформаційних технологій

6

Особистісні якості

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з
альтернативним пакетом Open Office, Libre
Office. Навички роботи з інформаційнопошуковими системами в мережі Інтернет.
1. Готовність до служіння народу України і до
впровадження в життя цілей та завдань
державної політики.
2. Ініціативність та різнопланове відношення до
вирішення практичних завдань.
3. Відповідальність, неупередженість та
об’єктивність.
4. Вміння працювати в команді та керувати
командою.
5.Вміння працювати при багатозадачності.
6. Лідерство.

