
ПРОКУРАТУРА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТЯЧІВСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ 
№ 27-к

V '

21 жовтня 2019 року м. Тячів

У зв’язку з наявністю тимчасово вакантної посади державної служби 
категорії «В» - головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць 
Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області, на час відпустки по 
догляду за дитиною основного працівника, керуючись ч.2 ст.17, ч.2 ст.23, 
Ч.8 СТ.91 Закону України «Про державну службу», Порядком проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби. Затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, та ч.2 ст.13 Закону України 
«Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Оголосити конкурс на зайняття тимчасово вакантної посади 
державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань захисту 
державних таємниць Тячівської місцевої прокуратури, на час відпустки по 
догляду за дитиною основного працівника.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття тимчасово 
вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з 
питань захисту державних таємниць Тячівської місцевої прокуратури 
(додаток 1).

3. Оприлюднити інформацію про проведення конкурсу на Єдиному 
порталі вакансій державної служби (https://career.gov.ua).

4. Копію наказу про оголошення конкурсу та умови проведення 
конкурсу направити до прокуратури області з метою забезпечення їх 
оприлюднення на офіційному веб-сайті прокуратури області 
(https://zak.gp.gov.ua).

5. Виконання функцій адміністратора під час проведення конкурсного 
відбору на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби 
категорії «В» - спеціаліста Тячівської місцевої прокуратури Патяник В.О.

https://career.gov.ua
https://zak.gp.gov.ua
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з наказом ознайомити всіх прокурорських працівників Тячівської 
місцевої прокуратури.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник Тячівської 
місцевої прокуратури 
юрист 1 класу І. Швед



Додаток 1

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Наказ керівника Тячівської 
місцевої прокуратури 
Закарпатської області 
від 21.10.2019 №27-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади 

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань захисту 
державних таємниць Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської

області на час відпустки 
для догляду за дитиною основного працівника

Загальні умови
Посадові обов’язки - проходження державної елужби відповідно до вимог 

Закону України «Про державну службу»;
- забезпечення реалізації та виконання нормативно- 

правових актів про охорону державної таємниці;
- розробляє, контролює та забезпечує виконання 

заходів щодо усунення причин і умов витоку таємної 
інформації.
- розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення 

охорони державної таємниці під час роботи з 
матеріальними носіями таємної інформації.

контролює дотримання установленого порядку 
розмноження таємних документів, їх обліку, зберігання 
та користування ними.

готує накази та розпорядження керівництва з питань 
забезпечення режиму таємності.

оформляє документи працівникам прокуратури 
районного рівня на допуск до державної таємниці.

проводить інструктаж з працівниками, які мають 
допуск до державної таємниці відповідної форми та 
приймає заліки на знання вимог режиму таємності.

розробляє номенклатуру посад працівників 
прокуратури районного рівня, зайняття яких потребує 
оформлення допуску до державної таємниці.
- розробляє номенклатуру таємних справ прокуратури 

районного рівня.
складає статистичні звіти про стан охорони державної 

таємниці.
- проводить щоквартальні та річну перевірки наявності 

таємних документів.
- організовує та здійснює заходи щодо розсекречення

матеріальних носіїв таємної і н ф о р м а ц і ї .___________



- готує документи для отримання прокуратурою області 
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею.

організовує та веде контроль за веденням таємного 
діловодства.
- організовує навчання працівників, діяльність яких 

пов’язана з державною таємницею, а також перевірку на 
знання ними вимог нормативних документів питань 
охорони державної таємниці.

проводить інструктаж з працівниками, які мають 
допуск до державної таємниці, у зв’язку з виїздом за 
межі України у службові відрядження та в особистих 
справах.

Інформація про заробітну плату Визначаються Законом України «Про державну 
службу» та постановою КМУ від 18.01.2017 № 15. 
Посадовий оклад становить 4900 грн., надбавка за ранг 
державного службовця, надбавка за вислугу років 
державного службовця - 3% посадового окладу за 
кожний календарний рік стажу державної служби, 
премія - відповідно до особистого внеску в загальний 
результат роботи органів прокуратури, в межах фонду 
преміювання.

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду

Тимчасово, на час перебування основного працівника у 
відпустці для догляду за дитиною до трьох років 
(орієнтовний термін перебування у відпустці - по 
червень 2022 року)

Перелік інформації, необхідної для 
участі в конкурсі, та строк її 
подання

1) реквізити документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів щодо зайняття посади державної 
служби, до якої додається резюме за формою, 
визначеною Кабінетом Міністрів України;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою 
або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення 
влади", та надання згоди на проходження перевірки та 
на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону;
4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої 
освіти;
5) підтвердження рівня вільного володіння державною 
мовою;
6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 
наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно 
з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону У країни 
«Про державну службу», та інщими умовами конкурсу

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може 
додати до заяви про участь у конкурсі іншу 
інформацію, крім тієї, що зазначена у частині першій



цієї статті, у тому числі інформацію про 
підтвердження досвіду роботи, про попередні 
результати тестування тощо.

Документи приймаються до з 09.00 до 17 год 00 хв в 
приміщенні Тячівськоі місцевої прокуратури 
Закарпатської області за адресою; Закарпатська область, 
м. Тячів, вулиця Незалежності, 27, з 22.10.2019 до 
05.11.2019 включно

Додаткові (необов’язкові) 
документи

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

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу (тестування)

Тячівська місцева прокуратура Закарпатської області. 
Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 27, 
07 листопада 2019 року о 10.00 год.

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

Патяник Віта Олексіївна, 

тел.(3-27-85), 097-85-85-107 

електронна пошта: tyachiv@zak.gp.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта Зища за освітнім рівнем не нижче молодшого 
бакалавра або бакалавра

2 Досвід роботи

3 Золодіння державною мовою вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Уміння працювати з комп’ютером 
(рівень користувача, зазначити 
необхідні спеціалізовані програми, з 
якими повинна вміти працювати 
особа)

вміння використовувати комп’ютерну та іншу 
офісну техніку та програмне забезпечення 
навички у роботі із засобами технічного захисту 
інформації

2. Ділові якості - вміння працювати з інформацією;
- навички управління;
- навички контролю;
- навички у роботі з таємними документами та 
засобами технічного захисту інформації;
- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та 
презентувати;
- стресостійкість;
- виваженість;
- ефективна взаємодія та вміння надавати зворотній 
зв’язок.
- здатність концентруватися на деталях;
- вимогливість;

3. Особисні якості

____________________ __________

- відповідальність;
- надійність;

mailto:tyachiv@zak.gp.gov.ua


- наполегливість і самостійність у роботі;
- порядність;
- контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1 . Знання законодавства - Конституція України;
- Закон України «Про державну службу»;
- Закон України «Про запобігання корупції»

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

- Закон України «Про прокуратуру»;
- Закон України «Про державну таємницю»;
- акти Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України, наказів Генерального 
прокурора України з питань охорони державної 
таємниці


