
ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом  

керівника Рівненської місцевої 

прокуратури Рівненської області   

від 18.12.2017 р. № 86 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - 

спеціаліста Рівненської місцевої прокуратури 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
- проходить державну службу відповідно до вимог 

Закону України «Про державну службу»; 

- забезпечує виконання вимог Інструкції з 

діловодства в органах прокуратури України, 

Регламенту прокуратури Рівненської області, 

наказів Генеральної прокуратури України з питань 

діловодства; 

- проходить державну службу відповідно до вимог 

Закону України «Про державну службу»; 

- сумлінно виконує свої службові обов’язки, 

- проявляє ініціативу і творчість в роботі; 

- реєструє та веде облік документів з обмеженим 

доступом; 

- зберігає державну таємницю, інформацію про 

громадян, що стала йому відома під час виконання 

обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з 

законодавством не підлягає розголошенню; 

- веде облік справ і матеріалів, які надійшли до 

місцевої прокуратури; 

- забезпечує зберігання справ та інших матеріалів; 

- складає номенклатуру справ прокуратури; 

- веде облік вхідних, вихідних і внутрішніх 

документів; 

- переглядає кореспонденцію, що надходить, вчасно 

передає її на виконання оперативним працівникам, 

підбирає і передає на розгляд керівнику 

проходження і збереження документів; 

- реєструє документи і звернення, взяті на контроль, 

інформує керівника прокуратури  про затримку 

строків їх виконання, передає в встановлений строк 

оперативним працівникам документи, які 

знаходяться на контролі; 

- оформлює вихідні документи і своєчасно здає їх 

для перевірки; 

- відмічає довідки, картки на алфавітну картотеку у 

день прийняття рішення по зверненнях; 

- робить відмітки в книгах обліку про здані 

оперативними працівниками документи; 



- відносить справи, звернення та інші документи 

виконавцям. При потребі забирає виконані 

документи і доставляє їх за призначенням; 

- бере участь у складанні номенклатури справ, готує і 

оформляє діловодством документи,готує виконані 

документи у справи, закінчені складає описи для 

здачі в архів прокуратури, акти на знищення 

документів по яких закінчився строк зберігання; 

- знайомить згідно з вказівкою керівника, 

оперативних та технічних працівників з 

документами; 

- вивіряє раз на тиждень списки невиконаних 

документів; 

- заповнює необхідні грифи на лицевій стороні 

статистичної картки, стежить за повнотою 

заповнення оперативним працівником інших 

показників у картках; 

- веде книги обліку документів, передбачених 

Інструкцією з діловодства в органах прокуратури; 

- підшиває у хронологічному порядку виконані 

документи в наглядові провадження і справи після 

відповідної відмітки оперативного працівника; 

- підбирає матеріали, наглядові провадження для 

доповідей, для особистого прийому громадян, для 

нарад; 

- стежить за відповідністю документів вимогам 

стандартів на організаційно-розпорядчу 

документацію, що виготовлюється; 

- виконує вказівки, доручення керівника і 

оперативних працівників (друкування документів, 

розмноження та відправку поштою, факсом, підбір 

наглядових проваджень, інше); 

- забезпечує реєстрацію документів, взятих на 

контроль (завдання, доручення прокуратури 

області, звернення, що надійшли з вищестоящих 

прокуратур і скарги з особистого прийому 

керівництва прокуратури області та інших 

документів); 

- друкує документи, працює на комп’ютері; 

- щотижня роздруковує список документів, які не 

виконані у встановлений строк; 

- перевіряє правильність ведення документів; 

- реєструє запити прокуратури області по конкретних 

кримінальних справах, що знаходяться на контролі 

в прокуратурі області; 

- знімає документи з контролю, за результатами їх 

виконання; 

- забезпечує заведення наглядових проваджень 

відповідно резолюції виконавця; 

- перевіряє наявність наглядових проваджень та 

документи, що надійшли; 

- постійно удосконалює організацію своєї роботи і 



підвищує професійний рівень; 

- виконує інші завдання за дорученням керівництва. 

Умови оплати праці 
посадовий оклад – 2 000 грн., надбавки та доплати 

відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну 

службу»  

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

на час відсутності основного працівника 

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній формі; 

3) письмова заява із повідомленням щодо 

незастосування заборон, визначених частинами 

третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади» із наданням згоди на проходження 

перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно 

до зазначеного Закону; 

4) копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік. 

 

Строк подання документів:  
до 04 січня 2018 року  

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу 

11 січня 2018 року, початок о 10 год. 00 хв. 

за адресою: 33001, м.Рівне, вул.Гарна, 29 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

 

Колеснік Катерина Миколаївна 

тел. (0362) 26-45-07 

rivne@pro.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта 
 вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або 

бакалавра  

2. Досвід роботи 
не потребує  

3. Володіння державною мовою  вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 



1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

1) вміння працювати з інформацією; 

2) здатність працювати в декількох проектах 

одночасно; 

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

4) вміння вирішувати комплексні завдання; 

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та 

презентувати. 

2. Командна робота та 

взаємодія 

1) вміння працювати в команді; 

2) вміння ефективної координації з іншими; 

3) вміння надавати зворотний зв'язок. 

3. Сприйняття змін 
1) виконання плану змін та покращень; 

2) здатність приймати зміни та змінюватись. 

4.  Технічні вміння вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 

програмне забезпечення, використовувати офісну 

техніку 

5. Особистісні компетенції 
1) відповідальність; 

2) системність і самостійність в роботі; 

3) уважність до деталей; 

4) наполегливість; 

5) креативність та ініціативність; 

6) орієнтація на саморозвиток; 

7) орієнтація на обслуговування; 

8) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання:  

- Конституції України;  

- Закону України «Про державну службу»;  

- Закону 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) 

Знання:  

- нормативних актів Кабінету Міністрів України, що 

стосуються проходження державної служби та 

виконання службових обов’язків; 

- Закону України «Про прокуратуру»; 

- Закону України «Про запобігання корупції»; 

- Закону України «Про інформацію»; 

- Інструкції з діловодства в органах прокуратури 

України; 

- Регламенту прокуратури Рівненської області; 

- наказів Генеральної прокуратури України з питань 

діловодства. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

