
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начал ьника управл iH ня

розвитку та утриман ня мережi
автомобiльних дорiг областi
Луганськоi обллержалмi н icTpauiT
вiд 2].05.20l9 М 60-к

умови
проведення конкурсу

на зайняття BaKaHTHoi посади категорii <<Б>> заступнпка начальника
управлiння - начальнпка вiддiлу реконструкцiТ, будiвництва, peMoHTiB та

утримацня автомобiльrrrrх дорiг управлiння розвитку та утримання мережi
автомобiльнпх дорiг областi Луганськоi обласноi державноi алмiнiстрачii

Загальнi умовп
посадовi обов'язки l. Здiйснення у межах наданих повноважень керiвництво

дiяльнiстю вiлдiлу peKoHcTpyKuii, булiвничтва, peMoHTiB
та утри мання автомобiльних дорiг;
2, Забезпечення ефективного виконання закрiплених за
ним напрямiв роботи управлiння, вiддiлу щоло реалiзачii
державноi полiтики в галузi дорожнього господарства;
3. Органiзачiя виконання Конститучii i законiв УкраТни,
aKTiB Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
HaKa]iB MiHiclepcTB. iнших центр?lльних органiв
виконавчоТ влади та здiйснення контролю за Тх

реалiзацiсю у межах наданих йому повноважень;
4. Органiзачiя утримання в належному rехнiчном1
cTaнi та розвиток мережi автомобiльних лорiг
загмьного користування мiсцевого значення, штучних
споруд, створення умов для безперервного та безпечного
руху транспорту;
5. Пiдготовка та органiзачiя виконання державних
програм з питань забезпечення надiйного i безпечного
руху автомобiльними дорогами зага.льного користування
мiсцевого значецня в межах обслуговування;
6. Ана_лiз на обласному piBHi iнформачii про стан
авгомобiльних дорiг загального корисryвання мiсцевоlо
значення m безпеки дорожнього рlху. органiзачiя
проведення дiагностики i оцiнки транспортно-
експлуатачiйноТ якостi зазначених лорiг. шт) чних
споруд i реалiзацiя заходiв щодо полiпшення ix якостi в
межах фiнансових pecypciB;
7. Здiйснення контролю за уvовами виконання логоворiв
та угод з поточного ремонту та утримання
автомобiльних лорiг загального користування мiсцевого
значення та штучних споруд;



8. Облiк на обласному рi"rГ *.o"oOi** л"рi.
загаJIьного користування мiсцевого значення,
iнженерних комунiкацiй i спорул;
9. Здiйснення контролю за дотриманням правил
ремонту i утримання автомобiльних дорiг та правил
користування ними;
l0. Участь у плануваннi робiт по булiвництву
(реконструкцiТ), ремонтам автомобiльних лорiг, MocTiB
(шляхопроводiв) i штучних спорул;
l l. Органiзацiя i контроль за виконанням робiт з

розробки i внесенню змiн в паспорти автомобiльних
дорiг, MocTiB, штучних спорул i проектiв органiзацiТ
дорожнього руху, об'сктiв cepBicy, iнших об'сктiв, а
також документiв на право користування землею;
l2. Забезпечення ефективноТ взасмодiТ управлiння,вiдлiлу з iншими структурними пiдроздiлами
обллержалмiнiстрашiТ та органами м iсцевого
самоврядування. териlорiальними органами MiHicTepclB,
iнших ценrральних органiв виконавчоi владиl а також
пiдлрисмстваvи. установами. органiзаuiями незалежно
вiд форм власностi i пiдпорядкування, об'сднаннями
громадян в межах функчiональних обов'язкiв з питань,
tло стосуються дiяльностi управлiння;
I3. Учасrь Ja дорученням начztльника управлiння та в
межах свосТ компетенцiТ у заходах (нарадах, зборах,
засiданнях тощо),
облдержадмiнiстрацiсю,

що
органами

лроводяться
мiсцевого

самоврядування, територiальними органами MiHicTepcTB,
Iнших центральних органiв виконавчоi влади,
пiдприсмствами, установами i органiзацiями;
l4. Планування, органiзацiя та контроль за належним
виконанням управлiнням, вiддiлом завдань iфункцiй в
гмузi лорожнього господарства в межах наданих йому
повноважень;
l5. Участь у пiлготовцi проектiв угол, договорiв,
меморанлумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих
груп у межах cBoix повноважень;
l6, Здiйснення особистого прийому громадян } питань.
що стосуються його посадових обов'язкiв, та вжиття
заходiв щодо вчасного розгляду Тх звернень:
l7. Подання пропозичiй начальнику 1лравлiння про
прийняття на роботу та звiльнення з роботи у порядку,
перелбаченомУ законодавством про працю. прачiвникiв
вlддlлу, lx заохочення та притягнення до лисциплiнарноТ
вiдповiдмьностi:
l8. Органiзацiя роботи прашiвникiв вiддiлу щодо



| розроблення проектiв розпоряджень голови. наказiв
l начаJьника управлiння, обласних програм. планiв

| 
роботи управлiння. доповiдних записок та iнших

|докуме];тlв ] питань. що нмежать до компетенцiТ
lуправлlння;

]t9. ЗлiИснення аналiзу результатiв роботи вiдлiлу.

l 
пlдготовка на розгляд начaLльника управлiння
вIдповlдних грунтовних висновкiв i пропозичiй:

|20.3абезпечення у межах своiх повноважень виконання

l 
завдань мобiлiзацiйнот пiдготовки. uивiльного захисту в
улравлlннI. контроль за дотриманням вимог
законодавсtва з охорони прашi. ложежноТ безлекиi
2l. Забезпечення Захисту персонмьних даних у вiддiлi;
22. Забезпечення дотримання працiвниками вiддiлч
законодавства УкраТни ] питань державноТ слlжби та
боротьби з корупцiсю;
23, Вжиття необхiдних заходiв щодо вдосконалення
органiзаuiТ роботи вiддiлу. управл iння:
24. ВжитrЯ за дор)ченняМ нач€цьника управлiння
необхiдних заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв вiддiлу;
25. Забезпечення виконання iнrцих завдань, покладених
на вiддiл, управлiння.
Посадовий оклад - l6980 гр;;-
надбавка за ранг державного службовця,
надбавка за вислугу poKiB на лержавнiй службi (за
наявностi l року стажу лержавноi служби) вiдповiдно до
закону Укратни <про лержавну службу> та постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l8.01.2017 Nр l5
<Питання оплати працi прачiвникiв державних органiв>.

Умови оплати працi

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb
чи безстроковiсть
призначення на
посаду

Безстроково

l ) Копiя паспорта громалянина Украiни.
2) Письмова заява про учасtь у koнkypci iз зазначенняv
основних мотивiв до зайняття посади державноi служби,
до якоТ додасться резюме у довiльнiй формi.
3) Письмова заява. в якiй особа ловiдомляс про те. що до
неi не застосовуюt ься заборони. визначенi часIиною
третьою або четвертою cTaTTi l 3акону Украiни ,,Про
очищення влади" та нада€ згоду на проходження
перевiрки та оприлюднення вiдомостей стосовно нет
вiдповiдно до зазначеного Закону.
4) Копiя (копiТ) локумента (документiв) про ocBiTy,

Перелiк локументiв,
необхiдних для
участi в KoHKypci, та
строк iх подання



5) Оригiнал посвiдчення атестацiТ щодо вiльного
володiння державною мовою.
6) Заповнена особова картка встановленого зразка.
7) Декларачiя особи. уповноваженоi на виконання

функчiй лержави або мiсцевого самоврядування, за 20l8
piK (надасться у виглялi роздрукованого примiрника
заповненоТ декларачiТ на офiuiйному веб-сайтi НАЗК).
8) Заява про вiлсутнiсть заборгованостi зi сплати
алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якоТ

перевищус суму вiлповiлних платежiв за шiсть мiсяцiв з

дня пред'явлення виконавчого документа до
примусового виконання.
Строк подання документiв лля участi в KoHKypci: 15

календарних днiв з дня оприлюднення iнформачii про
проведення конкурсу на офiцiйному веб-сайтi

управлiння ЛуганськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ
та на офiшiйному веб-сайтi НАДС.

.Щокументи подаються до 05.06.20l9 включно за

адресою:
вул, Гагарiна, бул.47а (II поверх),
м. Ссвсродонецьк, Луганська область, 93400.

Мiсце, час та дата
початку проведення
конкYDсч

Конкурс проводиться об l l ,00 годинi l 0.06.20I9 за
адресою: 93406, YKpaiHa, Луганська область, м.
Ссвсродонецьк, вул. Гагарiна,47 а

Прiзвище, iм'я та
по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi
пошти особи, яка
надас
додаткову
iнформачiю
з питань
проведення
конкурсу

Слаутська Оксана Олексiiвна
Тел.:0667289954
e-mail: road.loga@uk.net

Квалiфiкачiйпi вимоги

OcBiTa вища ocBiTa за ocBiTHiM ступецем не нижче магiстра у
галузi знань <ApxiTeKTypa та будiвництво>, <Транспорт>

,Щосвiд роботи досвiд роботи на посадах державноТ служби категорiй
кБ> чи ,,В,, або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування. або досвiд роботи на керiвних лосадах
пiдприсмств, установ та органiзацiй незалежно вiд



форми власностi не менше двох poKiB
Володiння
державною
мовою

вiльне володiння державною мовою

вимоги до компетентностi

l !iловi якостi Аналiтичнi здiбностi, дiалогове спiлкування (письмове
i усне), навички управлiння, навички контролю,
лiлерськi якостi. вмiння розполiляти робоl1. вviння
активно слухати, здатнiсть концентруватись на
деталях, умiння дотримуватись суборлиначii, cTi йкiсть,
вмiння уступати, вмiння вести перемовини,
органiзаторськi здiбностi, навички наставництваl
стресосгiйкiсть. виvогливiсть. операlивнiсть. вмiння
визначити прiоритети, вмiння доводити власну точку
зору, стратегiчне мислення, обчислювальне мислення,
навички ро,}в'я]ання проблем. )мiння працюваги в
команд i, лосягнення кiнцевих резульгатiв.

2 особистiснi
якостi

[нновацiйнiсть, креативнiсть, надiйнiсть, порядочнiсть,
чеснiс гь. дисциплiнованiсть, готовнiсть допомогти.
емоцiйна стабiльнiсть, контроль емоцiй, повага до
iнших. вiдповiдал ьн icTb, рiшучicTb. гнl чкiсть.

з Умiння
працювати з
комп'ютером

- володiння комп'ютером на piBHi досвiдченого
користувача;
- знацня загaulьних принципiв функчiонування
iнформачiйних технологiй для обробки, систематизацiТ,
обмiну та аналiзу iнформашiТ:
- вмlння користуватись оргтехнlкою;
- лосвiд роботи з програмними пакетами Microsoft
Office (Word, Excel, Outlook Express, Excel, Power
Point),
навички роботи з iнформачiйно-пошуковими системами
в мережi IHTepHeT, вмiння користуватися електронною
поштою.

Професiйнi знання
1 Знання

законодавства
1) Конститучiя УкраТни;
2) Закон Украiни <Про державну службу>;
З) Закон УкраТни <Про запобiгання корупцiТ".

2 Знання
спецiаJIьного
законодавстваl

шо пов'язане iз
завданням та
змiстом роботи
державного
службовця

укази та розпорядження Президента УкраТни, постанови
ВерховноТ Ради Украiни, постанови та розпорядження
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни.
закони Украiни:
<Про автомобiльнi дороги>;
<Про лорохнiй рух>;
<Про автомобiльний транспоро;
<Про звернення громадян>;



вiдповiдно до
посадовоi
iнструкцii
(положення про
структурний
пiдроздiл)

<Про лоступ до лублiчноi iнформачii>;
<Про публiчнi закупiвлi>;
(Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>;
кПро вiйськово-uивiльнi адмiнiстрацii)l,
.Щержавнi стандарти Украiни ([СТУ), !ержавнi
булiвельнi норми (!БН), стандарти органiзаuiТ
укратни (соу) щодо реконструкцii, будiвництва,
pevoHTiB та екс пл уатачiй ного утримання дорiг
загального корисryвання. вулиць 1а дорiг
комунальноТ власностi,
iншi нормативно-правовi акти, що стосуються державнот
служби та дiяльностi управлiння. знання програм
AutoCAD, CorelCAD.


