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УМОВИ 

проведення конкурсу на заміщення   вакантної посади категорії «В» 
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

Головного управління статистики у Черкаській області 
(є самостійним та функціонально незалежним спеціалістом) 

 
 

Загальні умови 
 

Посадові обов’язки 1) Розроблення та проведення заходів 
щодо запобігання корупційним 
правопорушенням , а також здійснення 
контролю за їх проведенням; 
2) Надання працівникам методичної та 
консультаційної допомоги  з питань 
дотримання вимог антикорупційного 
законодавства; 
3) Вживання заходів щодо  виявлення  
конфлікту  інтересів та сприяння його 
усуненню, контроль дотримання вимог 
законодавства щодо врегулювання 
конфлікту інтересів, а також 
виявлення сприятливих для  вчинення 
корупційних правопорушень ризиків  в 
діяльності посадових і службових осіб 
та внесення керівництву  пропозицій 
щодо їх  усунення;  
4) Надання допомоги у заповненні 
декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання  фінансового  
характеру та проведення їх перевірки 
згідно чинного законодавства; 
5) Участь  у проведенні в 
установленому порядку  службового  
розслідування (перевірки)  з метою 
виявлення  причин та  умов, що  
сприяли вчиненню корупційного  
правопорушення, або невиконання 
вимог антикорупційного законодавства; 
6)  Розгляд в межах повноважень 
повідомлень щодо причетності 



працівників до вчинення корупційних 
правопорушень; 
7) Забезпечення у межах своїх 
повноважень, відповідно до 
законодавства збереження та захист 
інформації з обмеженим доступом; 
 8) Виконання відповідно до 
законодавства інших функції, необхідних 
для вирішення покладених  завдань та 
доручень керівництва . 

Умови оплати праці Посадовий оклад згідно із штатним 
розписом в розмірі 3274 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 18 жовтня 2016року. 



Дата, час і місце проведення 
конкурсу: 

21 жовтня 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 - 

2. Знання законодавства 
 
 

1) Конституція України; 
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції». 
4) Закон України «Про звернення громадян»; 
5) Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих вигодоодержувачів 
юридичних осіб та публічних діячів»; 

6) Закон України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017роки; 

7) Закон України «Про Національне 
антикорупційне бюро України»; 

 
3. Професійні знання  1) Закон України «Про державну статистику»; 

2) Принципи діяльності органів державної 
статистики; 
3) Вміння працювати з інформацією і 

матеріалами, необхідними для виконання 
професійних  завдань, а також в 
установленому законом порядку 
інформацією з обмеженим доступом або 
таку, що містить державну таємницю. 

4. Досвід роботи    - 



5. Технічні вміння вміння використовувати комп'ютерне 
обладнання та програмне забезпечення, 
використовувати офісну техніку; 
вільне володіння ПК, вміння користуватись 
оргтехнікою, знання програм Microsoft Office 
(Word, Excel) 

6. Особистісні якості 1) відповідальність; 
2) уважність до деталей; 
3) орієнтація на саморозвиток; 
4) вміння працювати в стресових ситуаціях; 
5) системність і самостійність в роботі. 
 

 
 


