
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

28.07.2020                                                                                                №  343-ОД 
 

Про добір з призначення 
на вакантну посаду 

 

 Відповідно до частини першої статті 6, статті 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», статті 20 Закону України «Про державну 

службу», постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 

«Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії 

карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 »: 

1. Оголосити добір з призначення на вакантну посаду директора 

Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської обласної 

державної адміністрації (категорія «Б»). 
2. Затвердити оголошення про добір з призначення на вакантну посаду 

директора Департаменту культури, інформаційної політики та туризму 
Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»), що додається. 

3. Управлінню з питань персоналу апарату Сумської обласної державної 
адміністрації розмістити це розпорядження на Єдиному порталі вакансій 
державної служби не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова     Роман ГРИЩЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації 

28 липня 2020 року № 343-ОД 

     №        
 

 

ОГОЛОШЕННЯ  
про добір з призначення на  вакантну посаду директора Департаменту 

культури, інформаційної політики та туризму Сумської обласної державної 
адміністрації (категорія «Б») 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки Здійснює керівництво Департаментом культури, 

інформаційної політики та туризму Сумської обласної 
державної адміністрації (далі-Департамент), несе 
персональну відповідальність за організацію та 
результати його діяльності, сприяє створенню належних 
умов праці в Департаменті; 

діє без довіреності від імені Департаменту, 
представляє його інтереси в органах державної влади і 
органах місцевого самоврядування, інших організаціях, 
у відносинах з юридичними особами та фізичними 
особами; 

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції 
щодо формування планів роботи Сумської обласної 
державної адміністрації; 

представляє інтереси Департаменту у 
взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами 
Сумської обласної державної адміністрації, 
міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями – за 
дорученням голови Сумської обласної державної 
адміністрації; 

укладає договори (угоди), у тому числі щодо 
виконання бюджетних програм, видає довіреності; 

подає на затвердження голові Сумської обласної 
державної адміністрації проєкти кошторису та штатного 
розпису Департаменту в межах визначеної граничної 
чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

затверджує положення про структурні підрозділи 
Департаменту і посадові інструкції працівників 
Департаменту та розподіляє між ними обов’язки; 

звітує перед головою Сумської обласної державної 
адміністрації про виконання покладених на 
Департамент завдань та затверджених планів роботи; 

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях 
колегії Сумської обласної державної адміністрації 
питань, що належать до компетенції Департаменту, та 
розробляє проєкти відповідних рішень; 

видає в межах повноважень накази, організовує 
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контроль за їх виконанням. 
розпоряджається коштами у межах затвердженого 

кошторису Департаменту, коштами бюджетних 
програм, має право розпоряджатися рахунками та право 
підписувати договори на закупівлю товарів, робіт, 
послуг, платіжні, розрахункові, фінансові і банківські та 
інші документи; 

організовує роботу з підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців Департаменту; 

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, 
передбаченому законодавством про державну службу, 
державних службовців Департаменту, здійснює 
присвоєння їм рангів державних службовців, їх 
заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності; 

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, 
передбаченому законодавством про працю, працівників 
Департаменту, які не є державними службовцями, 
здійснює їх заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності; 

проводить особистий прийом громадян з питань, що 
належать до повноважень Департаменту; 

забезпечує дотримання працівниками Департаменту 
правил внутрішнього службового розпорядку та 
виконавської дисципліни; 

забезпечує організацію та контроль за роботою із 
зверненнями громадян відповідно до норм чинного 
законодавства; 

здійснює інші повноваження, визначені 
законодавством. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 12000 грн, інші виплати 
відповідно до Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

Строкове. На період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення 
переможця конкурсу відповідно до чинного 
законодавства 

Перелік інформації, необхідної 
для призначення на вакантну 
посаду, в тому числі форму, 
адресата та строк її подання 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з 

призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний 

портал вакансій державної служби  таку інформацію: 

1) заяву про участь у доборі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади за формою згідно                  

з додатком 1 до Порядку призначення на посади 

державної служби на період дії карантину, 

установленого з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 року № 290 (далі - Порядок); 

2) резюме за формою, згідно з додатком 2 до 

Порядку, в якому обов’язково зазначається така 

інформація: 
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Тимчасово виконуючий 

обов’язки керівника апарату Сергій ЛИПОВИЙ 

 

 

Начальник управління з  

питань персоналу апарату Олександр МАКУХА 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

число, місяць, рік народження; 

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), досвід роботи на відповідних посадах 

згідно з вимогами, визначеними в оголошенні; 

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. 

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання. 
Інформація приймається до 16:00 31 липня 2020 року 

Додаткові (необов’язкові) 
документи 

Додаткова інформація, яка підтверджує відповідність 

встановленим в оголошенні  вимогам, зокрема стосовно 

досвіду роботи, професійних компетентностей, 

репутації (характеристики, рекомендації, наукові 

публікації тощо) 
Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення добору з 
призначення на вакантну 
посаду 

Кірієнко Анна Олександрівна 
 

тел.: 0542 78 27 76 

e-mail: konkurs@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  

3. Володіння державною 
мовою 

Згідно з вимогами законодавства 


