
JIYIAHC bKA OE JIACHA AE PXTABHA AAMIHI C TPAIIIfl
NEIIAPTAMEHT OCBITII I HAYKII

HAKA3

3 A- c€. ac/9 Cenepo4oHeIIbK N /ce

IIpo oronomeHHs Koul(ypcy na laftnrrrrq
BaKaHTHItx [ocaA AepxaBHoi clyx6u rcareropii <<E>>

i (B> .[euaprauenry ocnirn i Hayru Jlyrancrxoi
o 6.nauroi AepxaBnoi aAuinicrp aqii

BiluoniaHo ro crarefi 22, 23 3arony VxpaiHz ei4 10 rpyaHs 2015 poxy

Jvq 889 - VIII dlpo AepxaBHy cnyx(5y), llopx4rcy npoBeAeHHs KoHKypcy Ha

sair1flTrfl. nocaA Aep)KaBHoi cnyxSn, 3arBeppKeHoro rrocraHoBoro Ka5inery

Minicrpin Yxpainra nia 25 Sepesnx 201,6 poKy Ne. 246 (:i srrainavrz), r<epyloquct

floroxenH.sN,r rtpo [euapraueur ocsiru i nayrz Jlyraucsrcoi o6nacsoi

,qepxaBHoi aru,rinicrpaqii, 3arBepA)KeHrrM po3nopsAx(eHH.sM ronoBll llyraucKoT

o6nAepxaAntinicrpaqii nie 05 rpanHfl.2018 por<y Jrll 359, s Merolo 4o6opy oci6,

3AarHr,rx upoQecifiHo Br{KoHyBarH noca4oni o6os"Igxl4 Ha [ocaAax Aep]KaRHI4x

cnyx6onqis ra neo6xi4uicrrc saltirqennt BaKaHTHI4X rlocaA,

HaKa3yr0:

1. Orono curu KoHKypc na sai4usrrf BaKaHTHI4x nocaA Aep)KaBHoi cny>r<5ra

rareropii (E) i <B> ,{enapraMeHry ocniru i uayru JlyraHcr,r<oi oSnacHoi 4epxtannol

a4rvriHicrpaqii (aani - fenapraueur) :

- roJroBHoro cneqianicra siaairy 4ourxinruoi, iHKnrosusuoi ra sararuHoi

cepeAHboi ocniur yupanriHnx 4oumimuoi, 3araJlbHoi cepe4usoi, npo$ecifrrroi

(npoQecifino-rexnivnoi) ra no3arrrrcimnoi ocsiru f enapraneHry (2 noc agu);

- uponi4Horo cneqialicra ni44iny anariua.Isoi ra rJlaHoBo-er<onoraiqnoi

po6oua ynpanniuH.s auanirzvuoi, rrJraHoBo - eKoHoMi'IHoi po6orz ra SinarrcoBoro
3a6e3ne.reHHtr ,{enapraueHry (na uac ni4nycrxu ocHoBHoro npaqinnliKa y ni4nyc'ru1i

An.rr Aorfi.f,A] sa AI4TI4HOIo Ao Aoc.trrHeHH-s HeIo Tpl4pi-ryroro nixy);
- sani4yeaqa ceKropoM 3 nr4raHb iH$opnraqifinoi no:rirurlt ra KoN4ylrixartii'

,{enapraveHry.

2. 3arnep1;vrru VNroeIz npoBeAeHH-s KoHKypcy Ha sairusrrr. BaKaHTHT{x rocaA

AepxaBHoi cnyN6r,r r<areropii (E) i ((B)), 3a3Har{eH:zx y nynrui replxoMy uboro

HaKa3y, IrIO AOAaIOTbC-tr.



3.BurcoHaHHf,Qyrrxui{a4rnriHicrpaTopaHaIIac[poBeAeHHf,KoHKypcHofo
ni46opy 'o^'u* 

- 

'u'Il]erirrirry 
Cnirrrarry roJloBHofo cueuiarricra eiadrry

oiua"ry"a'Hr, arecrauii ra po6oru 3 rrepcoHarro^,r ,{enapraMeHry.

4. forosi KoHKypcHoi rornricii [enapravreHry (Txauoeifi T'):

4.1 3a6es[eqrrTl4 OIp]IJIIOAHeHII' oIoJIOIIIeHHt IIpo [poBeAeHHs KOHKypcy Ha

o$iqiftnrx se6 - cairraxHalliOHanbHofo afeHrcTBa vxpainn 3 r?IraHb 4epxaenoi

cqor6u ra [euaPraMeHry'
4.2 [onecTII oIoJIoIIIeHHfl IIpo [poBeAeHHt KoHKypcy Ao niAotvta upaIIlBHI4KlB

[enapraue'Ty' e uoei,quo 4o llopx4Ky rpoBeAeHH.fl
4.3 ecrl4 KoHKYPo B1A

KorrKypcy AepN(aBHOi CnyN6ra' 3aTBepAXeHI4M IOCTaHOBOIO

Ka6inery s\a2i 6epesnx 20l6poKy Ns 246 (si lrvrinavru)'

5. KonrpoJlb 3a BLIKOHaHHTM IIbOfo HaKa3y 3aJII',IIIarc 3a cooolo'

"[fr@'- ropificr'rlro*
/[r,rperrop,{euaPtaueHry



Додаток № 1 

до наказу директора Департаменту  

освіти і науки Луганської обласної  

державної адміністрації 

від 30.08.2019  № 186 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В»  провідного спеціаліста відділу аналітичної та  планово-

економічної роботи управління аналітичної, планово – економічної роботи та 

фінансового забезпечення Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації  

Загальні умови 

Посадові обов’язки Посадові обов’язки: 

- здійснює координацію та методичне 

керівництво планування показників проекту 

бюджету на наступний рік по закладам освіти 

обласного підпорядкування щодо  законності та 

правильності розрахунків, доцільності 

запланованих видатків бюджету на утримання 

транспортних засобів, оренди та придбання 

предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю; 

 - розробляє показники економічного та 

соціального розвитку освіти для прогнозування 

видатків на наступний рік по Луганській області; 

- розглядає показники проектів кошторисів на 

наступний рік по регіональним цільовим 

програмам, обласним заходам та іншим видаткам 

по закладам освіти обласної комунальної 

власності; 

- здійснює контроль щодо доцільності 

запланованих видатків загального та 

спеціального фонду при прийнятті бюджетних 

запитів  по регіональним цільовим програмам, 

обласних заходах та іншим видаткам по закладам 

освіти обласної комунальної власності; 

- здійснює обґрунтовану оцінку результатів 

виконання регіональних цільових програм за рік 

та у разі потреби надає пропозиції  щодо 

доцільності  продовження тих чи інших заходів, 

включення додаткових заходів, завдань та інше; 

- готує звітність про стан фінансування та аналіз  

виконання за індикаторами результативності 

державних та регіональних цільових програм, 

діючих на території  Луганської області; 

- готує інформаційно-аналітичні матеріали про 

хід виконання регіональних цільових програм;     
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- аналізує та готує інформаційно - аналітичні 

матеріали до Програми економічного і 

соціального  розвитку в освітній галузі на 

наступний рік; 

- співпрацює  з різними органами виконавчої 

влади при виконанні покладених на відділ  

завдань, керуючись чинним законодавством; 

- сприяє правильному застосуванню 

законодавства з питань бюджету, оплати праці, 

штатних нормативів в галузі освіти; 

- розглядає звернення від органів виконавчої 

влади, громадських об’єднань,  підприємств, 

організацій та громадян з економічних і 

фінансових питань, надає відповіді в межах 

компетенції; 

- готує інформаційно - аналітичні матеріали до 

колегії з питань виконання бюджету у галузі 

«Освіта» за попередній фінансовий рік; 

- готує доповідні записки, інформаційні довідки, 

проекти розпоряджень в межах наданих 

повноважень; 

- аналізує, здійснює моніторинг та готує 

інформаційні матеріали в частині фінансових 

питань у закладах освіти обласної комунальної 

власності. 

- забезпечення виконання інших завдань, 

покладених на відділ, управління, Департамент. 
 

Умови оплати праці посадовий оклад – 9,380 грн.;  

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному 

статтею 52 Закону України «Про державну 

службу», надбавка за ранг державного службовця 

відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 

оплати праці державних органів» (зі змінами), 

інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону 

України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

на час відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку основного 

працівника 

 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

1) копія паспорта громадянина України;  

2) письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів до зайняття 
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подання 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; 

4) копія (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого 

примірника заповненої декларації на офіційному 

веб-сайті НАЗК); 

Строк подачі документів: 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та на 

офіційному веб-сайті Департаменту освіти і 

науки Луганської обласної державної 

адміністрації. 

Документи подаються до 17 год. 30 хв.                         

16  вересня 2019 року. 

 

Додаткові (необов’язкові ) 

документи 

 

 

 

 

 

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у 

конкурсі та за наявності підстав потребує  

розумного пристосування, подає заяву на 

забезпечення в установленому порядку 

розумного пристосування з додатками: копією 

довідки про встановлення інвалідності, копією 

індивідуальної програми реабілітації (за 

наявності). 

 

Місце, час і дата початку  

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування  

20 вересня 2019 року о 1000 за адресою:                                 

вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська 

область, Україна, 93411 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan13%2522%2520%255Cl%2520%2522n13%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=2eab818f61644c15d45a3508007f7be6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan14%2522%2520%255Cl%2520%2522n14%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=98b03df792bb2306c38d61517db0cc97&keyno=1
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Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Єловська Тетяна Анатоліївна, (06452) 5-48-73: 

osvita.loda@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища освіта, не нижче ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра економічного 

спрямування 
 

2 Досвід роботи без вимог до досвіду роботи 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з 

комп’ютером 

володіння комп’ютером – рівень досвідченого 

користувача з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point), навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет 

2. Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, 

здатність концентруватись на деталях, 

стресостійкість, оперативність, вміння визначати 

пріоритети, уміння аргументовано доводити 

власну точку зору, стратегічне мислення, 

здатність узагальнювати інформацію, 

встановлювати логічні взаємозв’язки, уміння 

працювати в команді. 

3.  Особистісні  якості 

 

ініціативність, надійність, порядність, 

дисциплінованість, емоційна стабільність, 

комунікабельність, повага до інших, 

відповідальність 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України; 

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

Закони України: «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік», «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню 

mailto:osvita.loda@


5 

 

завданням та змістом 

роботи державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту»; 

«Про звернення громадян»; Бюджетний кодекс 

України;  

Накази Міністерства фінансів України:  

- № 57 від 28.01.2002 «Про затвердження 

документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету» ;  

- № 754 від 21.06.2012 «Про внесення змін до 

Інструкції щодо застосування економічної 

класифікації видатків бюджету»;  

Накази Міністерства освіти і науки України:  

- № 102 від 15.04.1993 «Про затвердження 

Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівників освіти»;  

- № 557 від 26.09.2005 «Про впорядкування умов 

оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ»; інші 

нормативно-правові акти у галузі освіти і науки. 
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Додаток № 2 

до наказу директора Департаменту  

освіти і науки Луганської обласної  

державної адміністрації 

від 30.08.2019  № 186 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  
категорії «В»  головного спеціаліста відділу дошкільної, інклюзивної та 
загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно – технічної) та позашкільної освіти Департаменту 
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки   Посадові обов’язки пов’язані з аналітичним і 

нормативним забезпеченням реформування 

державної політики у сфері загальної середньої 

освіти, зокрема з питань: 

- формування пропозицій до плану пріоритетних 

дій  та планів діяльності Департаменту у сфері 

загальної середньої освіти, систематизація звітів; 

- визначення ключових стейкхолдерів, 

стратегічна комунікація з питань формування та 

реалізації політики, що належать до компетенції 

Департаменту;  

- підготовка методичних рекомендацій та 

надання роз’яснень з питань загальної середньої 

освіти, що належать до компетенції 

Департаменту; 

-  розроблення проектів нормативно-правових 

актів та пропозицій щодо визначення стратегії, 

перегляду або коригування питань загальної 

середньої освіти, що належать до компетенції 

Департаменту; 

- організація постійного моніторингу та аналізу 

стану системи державно-громадського 

управління загальною середньою освітою, 

виявлення існуючих та прогнозування можливих 

проблем у сфері загальної середньої освіти на 

основі дослідження статистичних даних, 

звернень громадян та інших джерел інформації; 

- виконання заходів із запровадження Концепції 

реалізації державної політики в сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова 
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Українська школа», що належать до компетенції 

Департаменту; 

- підготовка інформаційних матеріалів, участь у 

заходах з інформування громадськості, 

систематичне публічне висвітлення діяльності 

відділу дошкільної, інклюзивної та загальної 

середньої освіти управління дошкільної,  

загальної середньої, професійної (професійно – 

технічної) та позашкільної освіти Департаменту; 

- виконання інших функцій відповідно до 

Положення про відділ, а також доручень 

начальника відділу.  

Умови оплати праці посадовий оклад – 10220 грн.;  

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному 

статтею 52 Закону України «Про державну 

службу», надбавка за ранг державного службовця 

відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 

оплати праці державних органів» (зі змінами), 

інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону 

України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

 безстроково 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копія паспорта громадянина України;  

2) письмова заява 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; 

4) копія (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan13%2522%2520%255Cl%2520%2522n13%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=2eab818f61644c15d45a3508007f7be6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan14%2522%2520%255Cl%2520%2522n14%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=98b03df792bb2306c38d61517db0cc97&keyno=1
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7) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого 

примірника заповненої декларації на офіційному 

веб-сайті НАЗК); 

Строк подачі документів: 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та на 

офіційному веб-сайті Департаменту освіти і 

науки Луганської обласної державної 

адміністрації. 

Документи подаються до 17 год. 30 хв.                         

16  вересня 2019 року. 

 

Додаткові (необов’язкові ) 

документи 

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у 

конкурсі та за наявності підстав потребує  

розумного пристосування, подає заяву на 

забезпечення в установленому порядку 

розумного пристосування з додатками: копією 

довідки про встановлення інвалідності, копією 

індивідуальної програми реабілітації (за 

наявності) . 

 

Місце, час і дата початку  

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

20 вересня 2019 року о 1000 за адресою:                                 

вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська 

область, Україна, 93411 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Єловська Тетяна Анатоліївна, (06452) 5-48-73: 

osvita.loda@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища освіта, не нижче ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра галузі знань «Освіта» 

2 Досвід роботи без вимог до досвіду роботи 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

mailto:osvita.loda@
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Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з 

комп’ютером 

володіння комп’ютером – рівень досвідченого 

користувача з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point), навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет 

2. Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, 

здатність концентруватись на деталях, 

стресостійкість, оперативність, вміння визначати 

пріоритети, уміння аргументовано доводити 

власну точку зору, стратегічне мислення, 

здатність узагальнювати інформацію, 

встановлювати логічні взаємозв’язки, уміння 

працювати в команді. 

3.  Особистісні  якості 

 

ініціативність, надійність, порядність, 

дисциплінованість, емоційна стабільність, 

комунікабельність, повага до інших, 

відповідальність 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України; 

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданням та змістом 

роботи державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

 - Закони України «Про освіту»,  «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

доступ до публічної інформації»; 

- особливості державної політики у загальної 

середньої освіти, перспективи її реформування; 

- вимоги до формування та діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів; 

- знання процедур взаємодії з громадськістю, а 

саме: вимоги до забезпечення доступу ЗМІ і 

громадськості до публічної інформації, 

розпорядником якої є Департамент, особливості 

комунікації зі стейкхолдерами у соціальних 

мережах, планування та організація медіа-

заходів, переговорів і консультацій. 
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Додаток № 3 

до наказу директора Департаменту  

освіти і науки Луганської обласної  

державної адміністрації 

від 30.08.2019  № 186 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  
категорії «В»  головного спеціаліста відділу дошкільної, інклюзивної та 
загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно – технічної) та позашкільної освіти Департаменту 
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки   Посадові обов’язки пов’язані з аналітичним і 

нормативним забезпеченням реформування 

державної політики у сфері інклюзивної  та 

дошкільної освіти, зокрема з питань: 

- формування пропозицій до плану пріоритетних 

дій  та планів діяльності Департаменту у сфері 

інклюзивної та дошкільної освіти, систематизація 

звітів; 

- визначення ключових стейкхолдерів, 

стратегічна комунікація з питань формування та 

реалізації політики, що належать до компетенції 

Департаменту;  

- підготовка методичних рекомендацій та 

надання роз’яснень з питань інклюзивної та 

дошкільної освіти, що належать до компетенції 

Департаменту; 

-  розроблення проектів нормативно-правових 

актів та пропозицій щодо визначення стратегії, 

перегляду або коригування питань інклюзивної 

та дошкільної освіти, що належать до компетенції 

Департаменту; 

- організація постійного моніторингу та аналізу 

стану системи державно-громадського 

управління інклюзивною та дошкільної освітою, 

виявлення існуючих та прогнозування можливих 

проблем у сфері інклюзивної та дошкільної 

освіти на основі дослідження статистичних 

даних, звернень громадян та інших джерел 

інформації; 

- підготовка інформаційних матеріалів, участь у 
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заходах з інформування громадськості, 

систематичне публічне висвітлення діяльності 

відділу дошкільної, інклюзивної та загальної 

середньої освіти управління дошкільної,  

загальної середньої, професійної (професійно – 

технічної) та позашкільної освіти Департаменту; 

- виконання інших функцій відповідно до 

Положення про відділ, а також доручень 

начальника відділу. 

Умови оплати праці посадовий оклад – 10220 грн.;  

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному 

статтею 52 Закону України «Про державну 

службу», надбавка за ранг державного службовця 

відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 

оплати праці державних органів» (зі змінами), 

інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону 

України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

 безстроково 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копія паспорта громадянина України;  

2) письмова заява 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; 

4) копія (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan13%2522%2520%255Cl%2520%2522n13%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=2eab818f61644c15d45a3508007f7be6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan14%2522%2520%255Cl%2520%2522n14%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=98b03df792bb2306c38d61517db0cc97&keyno=1
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примірника заповненої декларації на офіційному 

веб-сайті НАЗК). 

Строк подачі документів: 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та на 

офіційному веб-сайті Департаменту освіти і 

науки Луганської обласної державної 

адміністрації. 

Документи подаються до 17 год. 30 хв.                         

16  вересня 2019 року. 

 

Додаткові (необов’язкові ) 

документи 

 

 

 

 

 

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у 

конкурсі та за наявності підстав потребує  

розумного пристосування, подає заяву на 

забезпечення в установленому порядку 

розумного пристосування з додатками: копією 

довідки про встановлення інвалідності, копією 

індивідуальної програми реабілітації (за 

наявності). 

 

Місце, час і дата початку  

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

20 вересня 2019 року о 1000 за адресою:                                 

вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська 

область, Україна, 93411 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Єловська Тетяна Анатоліївна, (06452) 5-48-73: 

osvita.loda@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища освіта, не нижче ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра галузі знань «Освіта» 

2 Досвід роботи без вимог до досвіду роботи 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

mailto:osvita.loda@
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1. Уміння працювати з 

комп’ютером 

володіння комп’ютером – рівень досвідченого 

користувача з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point), навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет 

2. Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, 

здатність концентруватись на деталях, 

стресостійкість, оперативність, вміння визначати 

пріоритети, уміння аргументовано доводити 

власну точку зору, стратегічне мислення, 

здатність узагальнювати інформацію, 

встановлювати логічні взаємозв’язки, уміння 

працювати в команді. 

3.  Особистісні  якості 

 

ініціативність, надійність, порядність, 

дисциплінованість, емоційна стабільність, 

комунікабельність, повага до інших, 

відповідальність 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України; 

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданням та змістом 

роботи державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

 - Закони України «Про освіту»,  «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

доступ до публічної інформації»; 

- особливості державної політики у сфері  

інклюзивної та загальної середньої освіти, 

перспективи її реформування; 

- міжнародний досвід у сфері освіти дітей з 

особливими потребами;  

- вимоги до формування та діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів; 

- знання процедур взаємодії з громадськістю, а 

саме: вимоги до забезпечення доступу ЗМІ і 

громадськості до публічної інформації, 

розпорядником якої є Департамент, особливості 

комунікації зі стейкхолдерами у соціальних 

мережах, планування та організація медіа-

заходів, переговорів і консультацій. 
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Додаток № 4 

до наказу директора Департаменту  

освіти і науки Луганської обласної  

державної адміністрації 

від 30.08.2019  № 186 
 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 
категорії «Б»  завідувача сектором з питань інформаційної політики та 

комунікації Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації 

Загальні умови 

Посадові обов’язки   Посадові обов’язки пов’язані з: 

- забезпеченням функціонування та розвитком 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

Департаменту, впровадженням технології 

опрацювання інформації з урахуванням нових 

програмних розробок, створенням проблемно-

орієнтованих комплексів обслуговування 

користувачів; 

- проведенням у разі необхідності тестування 

нового програмного забезпечення; 

- забезпеченням адміністрування користувачів 

локальної комп’ютерної мережі Департаменту; 

- впровадження та підтримки функціонування 

централізованої системи електронного 

документообігу в Департаменті; 

- здійснення заходів із легалізації (ліцензування) 

програмного забезпечення, яке використовується 

у структурних підрозділах Департаменту; 

- заходами щодо дотримання працівниками 

сектору законодавства України з питань 

державної служби, запобігання корупції, захисту 

інформації тощо.  

Умови оплати праці посадовий оклад – 11620 грн.;  

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному 

статтею 52 Закону України «Про державну 

службу», надбавка за ранг державного службовця 

відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 

оплати праці державних органів» (зі змінами), 

інші надбавки та доплати (згідно статті 52 Закону 

України «Про державну службу». 
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Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

 безстроково 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копія паспорта громадянина України;  

2) письмова заява 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; 

4) копія (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого 

примірника заповненої декларації на офіційному 

веб-сайті НАЗК); 

8) заяву про відсутність заборгованості із сплати 

аліментів на утримання дитини. 

Строк подачі документів: 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та на 

офіційному веб-сайті Департаменту освіти і 

науки Луганської обласної державної 

адміністрації. 

Документи подаються до 17 год. 30 хв.                         

16  вересня 2019 року. 

 

Додаткові (необов’язкові ) 

документи 

 

 

 

 

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у 

конкурсі та за наявності підстав потребує  

розумного пристосування, подає заяву на 

забезпечення в установленому порядку 

розумного пристосування з додатками: копією 

довідки про встановлення інвалідності, копією 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan13%2522%2520%255Cl%2520%2522n13%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=2eab818f61644c15d45a3508007f7be6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzakon3.rada.gov.ua%252Flaws%252Fshow%252F1682-18%252Fparan14%2522%2520%255Cl%2520%2522n14%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480487405%26uid%3D444657841467622568&sign=98b03df792bb2306c38d61517db0cc97&keyno=1
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 індивідуальної програми реабілітації (за 

наявності). 

 

 

Місце, час і дата початку  

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

20 вересня 2019 року о 1000 за адресою:                                 

вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська 

область, Україна, 93411 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Єловська Тетяна Анатоліївна, (06452) 5-48-73: 

osvita.loda@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями 

в галузі знань «Інформаційні технології» 

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б» чи «В» або в органах місцевого 

самоврядування, або на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно 

від форми власності у сфері інформаційних 

технологій не менше двох років та вільно володіє 

державною мовою. 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з 

комп’ютером 

володіння комп’ютером – рівень досвідченого 

користувача з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point), навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет 

2. Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, 

здатність концентруватись на деталях, 

стресостійкість, оперативність, вміння визначати 

пріоритети, уміння аргументовано доводити 

mailto:osvita.loda@
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власну точку зору, стратегічне мислення, 

здатність узагальнювати інформацію, 

встановлювати логічні взаємозв’язки, уміння 

працювати в команді. 

3.  Особистісні  якості 

 

ініціативність, надійність, порядність, 

дисциплінованість, емоційна стабільність, 

комунікабельність, повага до інших, 

відповідальність 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України; 

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданням та змістом 

роботи державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

Закони України: 

1)    «Про інформацію»; 

2)    «Про друковані засоби інформації (пресу) в 

Україні»; 

3)    «Про доступ до публічної інформації»; 

4)    «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової 

інформації». 

Нормативно-правові акти, що стосуються 

діяльності Департаменту та сектору; 

- знання процедур взаємодії з громадськістю, а 

саме: вимоги до забезпечення доступу ЗМІ і 

громадськості до публічної інформації, 

розпорядником якої є Департамент. 

 

  


