
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
У П Р А В Л І Н Н Я  К У Л Ь Т У Р И

НАКАЗ
№ 63~0&0^,0  б, 2021 м. Суми

Про оголошення конкурсу

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на 
зайняття посад державної служби та інших питань державної служби», 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби» (зі змінами)
НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби 
заступника начальника управління — начальника відділу культурно-мистецької 
діяльності і навчальних закладів управління культури Сумської обласної 
державної адміністрації (категорія «Б»).

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби (категорія «Б») -  заступника начальника управління -  
відділу культурно-мистецької діяльності і навчальних закладів управління 
культури Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б») 
(додаються).

3. Оприлюднити інформацію про проведення конкурсу на офіційних веб
сайтах управління культури Сумської обласної державної адміністрації та 
Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України 
з питань державної служби.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Олена МЕЛЬНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
07 червня 2021 № 59-ОД

Умови проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби (категорії «Б») -  заступника начальника управління -  

начальника відділу культурно-мистецької діяльності і навчальних закладів управління культури 
_____________________ ____ Сумської обласної державної адміністрації ___

Загальні умови
Посадові обов’язки Заступник начальника управління -  начальник відділу - мистецької діяльності і навчальних 

закладів управління культури забезпечує реалізацію державної політики у галузі культури, 
відповідно делегованих йому начальником управління повноважень. Здійснює керівництво 
відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

Забезпечує організацію роботи з документами, контролює стан трудової та виконавської 
дисципліни.

Здійснює заходи щодо виконання законодавства України з питань:
- захисту персональних даних та публічної інформації;
- антикорупційного законодавства;
- кадрової політики та державної служби;
- підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників культури області;
- збору та обробки статистичних даних з питань кадрового забезпечення галузі області;
- проведення спецперевірок державних службовців та перевірок відповідно до закону про 
очищення влади;
- мобілізаційної роботи та роботи з документами для службового користування;
- цивільного захисту;

Координує роботу та контролює проведенням виставок образотворчого та декоративно- 
ужиткового мистецтва, науково-методичних семінарів, масових культурно-мистецьких 
заходів.



Вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи театрально-видовищних закладів, шкіл 
естетичного виховання області, Сумського фахового коледжу мистецтв і культури 
ім. Д.Бортнянського, обласного науково-методичного центру культури і мистецтв, клубних 
та бібліотечних закладів, гастрольної діяльності, кіномистецтва та народної творчості.

Організовує роботу та бере участь у проведенні атестації працівників галузі, педагогічних 
працівників навчальних закладів сфери культури.

Забезпечує проведення атестації аматорських колективів (студій) з підтвердження 
(присвоєння) звання «народний (зразковий) аматорський колектив (студія)».

Організовує проведення засідань колегії управління культури Сумської обласної 
державної адміністрації, обласної комісії з призначення стипендій голови Сумської обласної 
державної адміністрації провідним творчим працівникам області, комісії з присудження 
Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії.

Організовує проведення роботи з фіксації зразків нематеріальної культурної спадщини, 
імплементації Конвенцій ЮНЕСКО 2003 року «Про охорону нематеріальної культурної 
спадщини» та 2005 року «Про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження».

Готує подання та опрацьовує документи, в межах повноважень та відповідно до 
законодавства, про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення керівників 
установ обласного підпорядкування, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, стягнення та 
інші питання службової діяльності персоналу закладів.

Бере участь у розробці обласних заходів, планів роботи управління культури, 
узагальненні і підготовці питань на розгляд колегії управління з питань роботи галузі. 
Організовує та контролює їх виконання.

Організовує та здійснює контроль за своєчасним та якісним розглядом працівниками 
звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та 
організацій, громадян. Здійснення прийому громадян з особистих питань.

Організовує роботу із виконання Конституції і законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної 
політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови 
Сумської обласної державної адміністрації, рішень Сумської обласної ради в процесі 
реалізації покладених на управління завдань.

Надає методичну і консультативну допомогу структурним підрозділам з питань культури



районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів сільських, селищних та міських 
рад з питань діяльності клубних, бібліотечних закладів, мистецької освіти та кадрових 
питань.

Умови оплати праці Посадовий оклад -  9250,00 грн.,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до закону України «Про державну 
службу».

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 

посаду

Безстроково.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом 

повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік інформації для участі в 

конкурсі та строк її подання
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал 

вакансій державної служби НАДС таку інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за 

формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 року № 246 (далі - Порядок);

2) резюме за формою, згідно з додатком 2і до Порядку, в якому обов’язково 
зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності);
3) заяву, в якій 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.

Інформація приймається до 16:00 25 червня 2021 року.
Додаткові (необов’язкові) 
документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення 
тестування кандидатів

о 09:00 06 липня 2021 року.



Місце, спосіб проведення 
тестування

Місце, спосіб проведення 
співбесіди (із зазначенням 
електронної платформи для 
комунікації дистанційно)

місто Суми, майдан Незалежності, 2, управління культури Сумської обласної державної 
адміністрації (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

місто Суми, майдан Незалежності, 2, управління культури Сумської обласної державної 
адміністрації (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу

Круть Аліна Азатівна, 
тел. 620-835,
e-mail: kultura@sm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Вища освіта не нижче ступеня магістра
2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б», «В» або досвід служби в 

органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство організація колектив}' для досягнення визначеної мети, методи стимуляції та мотивації 

підпорядкованих працівників;
уміння обґрунтовувати та відстоювати власну позицію

2 Комунікація та взаємодія вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські 
відносини

о3 Управління організацією 
роботи

організація планування роботи підрозділу;
форми та методи організації роботи і контроль за її виконанням, сучасні методи 

управління персоналом
Професійні знання

1. Знання законодавства 

¥

Конституція України,
Закони України:
«Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве

mailto:kultura@sm.gov.ua


гамоппят1- йяння Укпаїні». Бюджетний кодекс України ------------------- .
2 Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом роботи 
державного службовця 
відповідно до посадової 
інструкції (положення про 
структурний підрозділ)

Закони України: «Про культуру», «ГІро бібліотеки і оіблютечну справу», «про теаіри і 
театральну справу», «Про кінематографію», «Про гастрольні заходи в Україні».

Акти, що регламентують діяльність Сумської обласної державної адміністрації, 
управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

Акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази 
Міністерства культури та інформаційної політики України, інші нормативно-правові акти, 
що регулюють діяльність у галузі культури. -------------------------------------- —

Заступник начальника управління -  
начальник відділу охорони культурної спадщини, 
музейної справи та організаційної роботи 
управління культури


