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УМОВИ                                                                                                                    
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «В» 

спеціаліста відділу комп’ютерних мереж та систем забезпечення 
управління інформаційних технологій Головного управління 

статистики у Черкаській області 

                                                   Загальні умови 

 

Посадові обов’язки 1) Реалізація єдиної технічної політики 
збирання, опрацювання і передавання 
статистичної інформації на базі єдиної 
методології та сучасних інформаційних 
технологій. 

 2) Прийом, відправка, аналіз та якісна 
обробка електронної пошти. 

 3) Установка операційних систем, 
системного і прикладного 
програмного забезпечення, побудова 
локальних мереж. 
4) Забезпечення збереження та захисту 
статистичної інформації, дотримання її 
конфіденційності.  

 

Умови оплати праці Посадовий оклад згідно із штатним 
розписом в розмірі 2412 грн., надбавка 
за вислугу років, надбавка за ранг 
державного службовця відповідно до 
ЗУ «Про державну службу» та 
постанови КМУ від 06.04.2016 № 292 
«Деякі питання оплати праці державних 



службовців у 2016 році». 

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 в 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. 

Термін прийняття документів  до 17.00 
години 26 грудня 2016року. 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу: 

29 грудня 2016 року о 10.00 години за 
адресою:   18016,  м. Черкаси,  вул.       
О. Дашковича, 39, к.1007. 

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

Пилипенко Людмила Василівна,                      
тел. (0472) 36 17 02 

E-mail:  gustat@ck.ukrstat.gov.ua 

 



 

                             Вимоги до професійної компетентності 

                                           Загальні вимоги  

1. Освіта Вища, не нижче  ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра 

2. Досвід роботи - 

3. Володіння державною 
мовою 

Вільне володіння державною мовою 

                                           Спеціальні вимоги 

 

1. Освіта Галузь знань: інформаційні технології 
(бажано) 

2. Знання законодавства 

 

 

1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції». 
  

3. Професійні знання  1)Закон України «Про державну статистику»; 
2) Закон України «Про інформацію»; 
3) Закон України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах»; 
4) Закон України «Про захист персональних 
даних»; 
5) Забезпечення функціонування комп’ютер-

ного та серверного обладнання, виконання 
робіт з експлуатації систем захисту та 
контролю за станом захищеності інформації 

 
4. Досвід роботи    - 

5. Технічні вміння Знання поштових програм для приймання, 
відправки, аналізу та якісної обробки 
електронної пошти. 

Знання сучасних способів та методів   
застосування засобів обчислюваної техніки. 

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 
Offiсe (Word. Excel). 



6. Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) уважність до деталей; 

3) орієнтація на саморозвиток. 

 

 


